Política de Cidadania
Corporativa
A Novartis quer ser reconhecida como uma

Acreditamos no diálogo construtivo entre emprega-

empresa responsável e está comprometida com o

dor e empregados e apoiamos o princípio da liberda-

desenvolvimento sustentável de seus três

de de associação.

princípios de progresso: econômico, social e
ambiental, no melhor interesse do sucesso em

Queremos ser líderes em Saúde, Segurança e
Proteção Ambiental (HSE).

longo prazo de seu negócio.
A proteção do ambiente, a saúde e a proteção de
Os valores da Novartis estão baseados nos
direitos fundamentais de cada indivíduo, tais
como a proteção da privacidade, a liberdade de
opinião e expressão, a liberdade de associação, a

nossos colaboradores, vizinhos, clientes, consumidores e todos os outros grupos atingidos pelas atividades do nosso negócio têm prioridade em todas as
nossas atividades.

não discriminação e o direito de ser ouvido.
Esforçamo-nos para fazer uso eficiente dos recursos
Promovemos e protegemos os direitos definidos na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, das
Nações Unidas, dentro de nossa esfera de influência.
Não toleramos abusos contra Direitos Humanos
dentro de nossas operações.

naturais e minimizarmos os impactos ambientais de
nossas atividades e nossos produtos em seus ciclos de
vida. Avaliamos as implicações de HSE para assegurar que os benefícios de novos produtos, processos e
tecnologias excedam em importância os riscos

Nossos colaboradores são a chave para o nosso

remanescentes. Periodicamente, fazemos uma revisão

sucesso. Nossas políticas e práticas de Recursos

destas avaliações à luz de novas preocupações ou

Humanos são baseadas na justiça, na

evidências.

transparência e no respeito mútuo.

Adotamos uma postura preventiva na inovação e no

Pagamos salários justos e competitivos, que excedam

desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.

o necessário para suprir as necessidades básicas.

Nesse aspecto, seguimos passo a passo, estimulamos

Queremos que nossos colaboradores tenham tempo

a revisão científica entre colegas e consideramos os

para a família, as atividades sociais e o lazer.

benefícios e riscos da inovação de maneira científica e

Esforçamo-nos para propiciar aos nossos colabora-

transparente.

dores um ambiente de trabalho estimulante e

Cuidamos das expectativas e preocupações de

desafiante, com oportunidades para o desenvolvi-

nossos “influenciadores” ( stakeholders

mento pessoal e profissional. Por outro lado, esperamos deles um alto nível de desempenho e de compromisso com o sucesso da Novartis.

).

Reconhecemos o interesse de nossos acionistas,
empregados, clientes, vizinhos, autoridades e do
público em geral no comportamento social e no

Reconhecemos e respeitamos as diferenças culturais

impacto de nossos negócios sobre a saúde, a seguran-

encontradas no mercado mundial. Esforçamo-nos

ça e o meio ambiente. Ouvimos os nossos acionistas e

para construir e manter a diversidade, atraindo,

lhes fornecemos informações relevantes. Procuramos

desenvolvendo, promovendo e retendo as melhores

o diálogo com todos os nossos “influenciadores” ao

pessoas de todas as culturas.

avaliarmos produtos, tecnologias e processos

Não toleramos o trabalho forçado e outras formas

controversos.

de exploração. Apoiamos os programas para abolir

Geramos a melhoria da saúde e dos padrões de vida,

o trabalho infantil de forma consistente com os

responsabilidade que deve ser compartilhada entre o

interesses básicos da criança.

setor privado, o setor público e outros
“influenciadores”. A Novartis apóia ativamente a
melhoria do acesso ao tratamento.

Integramos os princípios da Cidadania
Corporativa em nossas estratégias de negócio.
Gerenciamos ativa, consistente e efetivamente o
processo de implementação. Nossas Unidades de
Negócios estabelecem estruturas próprias e alocam
recursos suficientes para que essa política seja
cumprida.
Medimos o progresso e verificamos a conformidade
com a política, através das diretrizes a ela relacionadas e dos Requerimentos Regulatórios, por meio de
auditorias internas e externas e de revisões gerenciais.
Damos prioridade aos parceiros de negócios,
fornecedores e empresas prestadoras de serviços
que compartilhem nossos valores sociais e
ambientais, assim como apoiamos seus esforços na
promoção desses valores dentro de suas atividades
empresariais.
Fomentamos a consciência e o compromisso com
essa política entre nossos colaboradores. Nesse
aspecto, provemos a informação apropriada e o
treinamento para o desenvolvimento de suas habilidades.
Todos os colaboradores devem seguir esta política,
assim como as diretrizes a ela relacionadas e os
regulamentos aplicáveis à área de sua responsabilidade operacional.

