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Nossos cinco princípios fundamentais:
• Pacientes: O benefício e a segurança do paciente
estão no centro de tudo o que fazemos
• Associados: Tratamos nossos associados com
justiça e respeito
• Acionistas: Estamos comprometidos com um
desempenho excelente e sustentável com integridade
• Parceiros de cuidados de saúde: Esforçamo-nos por
ser um parceiro de cuidados de saúde confiável
• Sociedade: Aspiramos ser uma empresa cidadã
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Nosso Código de Conduta
Na Novartis, nós reimaginamos a medicina para
melhorar e estender a vida das pessoas. Nós
evoluímos como uma organização por centenas de
anos para sempre estarmos no topo do
conhecimento e causar impacto na saúde humana.
Para garantir nossa contínua adaptação da curva da
vida, precisamos aproveitar o potencial total de
nossa organização e continuar a estabelecer laços
de confiança com pacientes, associados,
profissionais de saúde, acionistas e a sociedade
como um todo.

Acreditamos que a maneira como entregamos
nossos resultados comerciais é tão importante
quanto os resultados em si, e não iremos tolerar
má-conduta. Portanto, esperamos que todos os
associados familiarizem-se e sigam o Código de
Conduta da Novartis, para garantir os melhores
resultados possíveis para os pacientes e uma
performance sustentável da nossa empresa.
Agradecemos seu compromisso contínuo para
transmitir nossa missão.

Com nossos medicamentos, nós impactamos as
vidas de quase um bilhão de pessoas a cada ano.
Essa é uma grande responsabilidade, e devemos
trabalhar com os mais altos valores, integridade e
padrões de qualidade.
Nosso Código de Conduta define os mais
importantes padrões para a realização de negócios
na Novartis e fornece a base para o nosso sucesso
como uma empresa a longo prazo. Ele guia todos os
aspectos de nosso dia a dia e aplica-se, sem
exceção, a todos os associados e empresas
terceirizadas que agem em nome do Grupo
Novartis.

Quando tiver dúvidas, pergunte-se
• Minha conduta nos permitirá manter a
confiança de todos nossos acionistas?
• Será que minha família e meus amigos
considerariam minha conduta ética?
• Refleti quanto ao impacto sobre aqueles
que serão afetados pela minha conduta?
• Me sentiria confortável se alguém me
tratasse dessa mesma forma?
• Me sentiria confortável se minha conduta
aparecesse na mídia?
• Minha conduta é legal e em conformidade
com as políticas da Novartis?

Joerg Reinhardt
Presidente do
Conselho de
Administração

Vasant (Vas) Narasimhan
CEO
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Pacientes
O benefício e a
segurança do
paciente estão no
centro de tudo o
que fazemos
Benefício e segurança do
paciente
Esperamos que nossos associados
de todas as áreas de negócio se
concentrem na obtenção de
melhores resultados para os
pacientes e no fornecimento de
soluções inovadoras para
satisfazer as necessidades dos
pacientes de todo o mundo, ao
mesmo tempo que respeitam as
leis que regem essas atividades.
Comprometer o benefício e a
segurança do paciente não é uma
opção.

Pesquisa e
Desenvolvimento
Em todas nossas atividades de
pesquisa, esforçamo-nos por
garantir os direitos, a segurança e o
bem-estar de todos os participantes.
Estamos empenhados num conjunto
global de princípios éticos
fundamentais baseados na

Declaração de Helsinque e nos
princípios de Boas Práticas Clínicas.
Quando necessitamos utilizar
animais para efeitos de pesquisa,
comprometemo-nos a minimizar seu
sofrimento e sua dor. Utilizaremos
alternativas às pesquisas em
animais sempre que possível.

Qualidade e segurança do
produto
Descobrimos, desenvolvemos e
fabricamos produtos de alta
qualidade que satisfazem todos os
requisitos regulamentares, e
buscamos qualidade além da
conformidade nos produtos e
processos.
Protegemos a segurança do
paciente através da identificação,
avaliação, gestão e elaboração de
relatórios sobre todos os riscos
relacionados com os produtos, de
forma oportuna.

Acesso aos cuidados de
saúde
Como uma empresa de cuidados
com saúde, nossa principal
responsabilidade é descobrir novos
métodos para melhorar e estender
as vidas das pessoas. Com

colaboradores em todo o mundo,
trabalhamos também para melhorar
o acesso aos cuidados de saúde
dos pacientes através de pesquisa
médica, novos modelos de
negócios e ações para reforçar os
sistemas de cuidados de saúde em
economias em desenvolvimento e
em economias avançadas.
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Associados
Tratamos nossos
associados com
justiça e respeito
Condições de trabalho
Justas
Comprometemo-nos a fornecer a
nossos associados salários justos e
competitivos com base no
desempenho e na conduta ética.
Protegemos os associados contra
condições de trabalho injustas ou
que não correspondem aos
critérios éticos, incluindo trabalho
servil, forçado ou trabalho infantil,
ou quaisquer outras condições de
trabalho perigosas.

Diversidade e inclusão
Tratamos nossos associados com
justiça, equidade e respeito.
Esperamos que os associados
demonstrem respeito entre eles e
não toleramos qualquer forma de
assédio ou descriminação.
Procuramos criar um ambiente de
trabalho inclusivo no qual os
associados podem contribuir
completamente,
independentemente da sua origem.
Apreciamos a diversidade e a
individualidade de nossos
associados e não discriminamos
com base em características
pessoais, tais como nacionalidade,
sexo, idade, etnia, religião,
orientação sexual ou incapacidade.
Consideramos que uma força de
trabalho diversificada que reflete a
comunidade global de nossos
pacientes e clientes é essencial
para nosso sucesso. Por
conseguinte, atraímos,
desenvolvemos e mantemos
pessoas altamente talentosas de
várias origens e mentalidades
inclusivas.

Avaliação e
desenvolvimento de
nossos associados
A avaliação do desempenho de um
associado considera não somente
o atingimento dos objetivos mas

também o respeito aos Valores e
Comportamentos da Novartis.
O diálogo construtivo entre o
associado e o supervisor sobre as
metas, prioridades e necessidades
de desenvolvimento é uma parte
essencial do Processo de Gestão
do Desempenho da Novartis.
Oferecemos oportunidade a nossos
associados de desenvolverem,
aumentarem e melhorarem
continuamente suas aptidões
individuais para reforçarem as
competências da Novartis de forma
geral.

Liberdade de opinião, de
expressão e de associação
Respeitamos o direito que os
associados têm de optarem por se
juntarem a uma associação, desde
que seja respeitada a legislação
local. A Novartis compromete-se
num diálogo construtivo com
associados e seus representantes.
Reconhecemos que todos os
associados têm direito à liberdade
de opinião e de expressão, desde
que não interfira com a capacidade
do associado para desempenhar
suas tarefas nem entre em conflito
com o Código de Conduta da
Novartis.
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Acionistas
Estamos comprometidos com um
desempenho excelente e sustentável
com integridade
Integridade financeira
Não comprometemos a nossa
integridade financeira. Os riscos
financeiros e as medidas
operacionais devem ser
apropriadamente revistos e
aprovados.
Fornecemos informações
financeiras completas, precisas e
oportunas a nossos acionistas e
aos mercados financeiros.
Mantemos controles eficazes sobre
os relatórios financeiros para
garantir um registro completo e
preciso de nossas transações
financeiras.
Os associados não devem negociar
ações nem outros títulos com base
em informações materiais que não
sejam públicas.

Continuidade do negócio
Estamos cientes que a gestão da
continuidade do negócio é
essencial para nossos pacientes,
clientes, associados e outros
acionistas, fazendo parte da prática
de gestão responsável. Em caso de
emergência ou de interrupção

significativa dos negócios, estamos
empenhados em fazer nosso
melhor para garantir um
fornecimento ininterrupto dos
principais produtos e serviços.

Salvaguarda dos ativos da
empresa
Trabalhamos para proteger os
ativos da Novartis das ameaças.
Tais medidas aplicam-se aos
nossos associados, reputação,
propriedade intelectual,
informações, produtos,
propriedades e outros ativos.
Utilizamos e conservamos de forma
apropriada os ativos da Novartis e
garantimos sua proteção contra
usos indevidos, perdas, furtos e
desperdícios. Todos os ativos da
Novartis devem ser utilizados para
efeitos de negócios legítimos.
Protegemos nossos investimentos
em ativos fixos intangíveis através
da obtenção, aplicação e defesa
dos direitos de propriedade
intelectual (PI) e através da
manutenção da confidencialidade
de informações sensíveis.

Além disso, respeitamos direitos de
PI legítimos de terceiros. A PI
criada, desenvolvida e obtida por
associados e relacionada com seu
emprego pertence à Novartis.

Segurança das
informações
Protegemos a confidencialidade,
integridade e disponibilidade de
informações críticas,
independentemente da sua forma e
localização.

Conflito de interesses
Os interesses pessoais não devem
afetar nossos julgamentos
profissionais nem a tomada de
decisões.
Os associados devem dar
conhecimento de conflitos de
interesses reais ou potenciais a seu
supervisor. Aos associados
recentemente contratados,é
solicitado que informem sobre
quaisquer conflitos de interesses
reais ou potenciais antes de
ocuparem seu cargo.
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Parceiros de cuidados de saúde
Esforçamo-nos
por ser um
parceiro de
cuidados de
saúde confiável

Anti-suborno e corrupção
Não toleramos qualquer forma de
suborno ou corrupção. Não
subornamos qualquer funcionário
público ou privado e não
aceitamos subornos.

Concorrência leal
Satisfação do cliente
Esforçamo-nos por atingir a mais
elevada satisfação do cliente.
Ouvimos os nossos clientes e
criamos soluções que acrescentam
valor e criam benefícios mútuos
para eles e para a Novartis.

Estamos empenhados numa
concorrência leal e não
violaremos qualquer lei ou
regulamentação em matéria de
concorrência.

Práticas de marketing
Comercializamos e vendemos
nossos produtos em
conformidade com todas as
regras e regulamentações
aplicáveis, e em linha com
elevados padrões éticos.
Este compromisso também se
aplica a todas as nossas outras
atividades relacionadas com a
comercialização dos nossos
produtos, como a coleta e
comunicação de informações,
médicas ou não médicas.

Cumprimento das leis e
regulamentações
Cumprimos todas as leis e
regulamentações aplicáveis a

nossas atividades. Além disso,
implementamos e cumprimos
nossas políticas internas.

Integridade de terceiros
Esperamos que terceiros com
quem trabalhamos cumpram as
leis, adiram a práticas éticas
empresariais, e observem os
requisitos de nossa norma
relacionada com o trabalho, a
saúde, a segurança, os sistemas
de gestão e proteção do
ambiente.
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Sociedade
Aspiramos ser
uma empresa
cidadã
Cidadania empresarial
Ao contribuirmos ativamente para
projetos e programas sociais,
ecológicos, culturais e outros,
buscamos contribuir por uma
solução para os problemas da
sociedade.
Estamos empenhados no Pacto
Mundial das Nações Unidas
«Global Compact», a maior
iniciativa do mundo sobre cidadania
empresarial.

Transparência
Adotamos uma atitude de abertura
e transparência relativamente a
nossos princípios e práticas
empresariais e estamos em
conformidade com as leis e
regulamentações aplicáveis.

Direitos humanos
Utilizamos todos os nossos
esforços para garantir que
atividades no âmbito da nossa
esfera de influência não afetam de
forma negativa os direitos humanos

fundamentais, conforme definidos
na Carta de Direitos das Nações
Unidas e em outras convenções
fundamentais da Organização
Internacional do Trabalho, quer
diretamente quer através de nossas
relações comerciais.

Saúde, segurança e
ambiente
Esforçamo-nos por sermos líderes
em todos os aspectos da saúde
ocupacional, segurança e proteção
ambiental.
Identificamos e gerimos
sistematicamente riscos de saúde,
segurança e ambientais em nossas
atividades e ao longo de toda a
cadeia de valor de nossos produtos
e serviços.
Incentivamos e encorajamos de
forma proativa uma cultura forte de
comportamento seguro.
Fazemos um uso eficiente dos
recursos naturais e minimizamos o
impacto ambiental de nossas
atividades e produtos ao longo de
seu ciclo de vida.

Privacidade dos dados
Respeitamos os direitos de
privacidade de todos os públicos

com os quais nos relacionamos;
como nossos associados,
pacientes, médicos, acionistas e
outros.
Informamos as pessoas sobre a
coleta e o processamento de seus
dados pessoais, permitindo-lhes
tomar decisões informadas e
exercer seus direitos. Recolhemos
e processamos dados pessoais
somente para efeitos de negócios
específicos e legítimos e
protegemos esses dados contra
acessos não autorizados.
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Má conduta
Como reportar uma
possível má conduta
Os associados que reportam uma possível má
conduta ou que fornecem informações ou prestam
apoio durante um inquérito ou investigação de
possível má conduta serão protegidos contra ações
de retaliação.
Um má conduta é qualquer conduta que viole o
Código de Conduta da Novartis e as políticas e/ou
leis ou regulamentações externas pertinentes.

 O BPO em
business.practicesofficer@novartis.com
 O supervisor
 O representante dos Recursos Humanos
 O Presidente da Novartis no país
 Qualquer membro do Departamento Jurídico
 Qualquer Compliance Officer
Consulte www.novartis.intra/bpo para obter mais
informações e os números de telefone do BPO.

Aplicabilidade

É requerido de todos os associados que informem à
Novartis qualquer tipo de possível má conduta. Os
associados que tenham conhecimento de uma
possível má conduta ou os associados que recebam
um relato de má conduta devem notificar o Business
Practices Officer (BPO) ou informar sobre o
problema através de um dos outros canais descritos
abaixo, sem divulgarem a informação a outras
pessoas.

O presente Código de Conduta da Novartis,
aprovado pelo Conselho de Administração da
Novartis AG em 1 de julho de 2011, deve ser
implementado por todas as filiais da Novartis. Aplicase a todas as operações e associados do Grupo
Novartis. Substitui o Código de Conduta da Novartis
de 26 de agosto de 1999.

Os associados podem reportar uma possível má
conduta ao BPO em pessoa ou por carta, fax,
telefone direto, correio eletrônico ou através do
telephone de integridade e de linhas telefônicas
gratuitas confidenciais baseadas na Web, que
operam em mais de 50 idiomas. As opções de
reporte são:

Não será tolerada qualquer violação do Código de
Conduta da Novartis, o que pode conduzir a ações
disciplinares e mesmo ao fim do contrato de
trabalho.

Violações

Links úteis
Para obter mais informações sobre o Código de Conduta da Novartis,
visite: www.ourcodeofconduct.novartis.intra
Novartis International AG
P.O. Box, CH-4002 Basel, Switzerland
Tel: +41 61 324 11 11
www.novartis.com

