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Código de Conduta do Grupo Roche





Caros Colegas,

A Roche é reconhecida como líder na criação, produção e comercialização de soluções inova-
doras na área da saúde de alta qualidade, voltadas para necessidades médicas ainda não 
atendidas. Atuamos de forma ética e responsável, comprometidos com o desenvolvimento 
sustentável e respeitando as necessidades do indivíduo, da sociedade e do meio ambiente.

A reputação da Roche é um de seus ativos mais importantes. Nossos stakeholders esperam 
que façamos a coisa certa. Todos nós somos responsáveis por promover e proteger a reputa-
ção da Roche. Os Valores da Roche - Integridade, Coragem e Paixão - e os Princípios Corpo-
rativos da Roche fornecem uma orientação clara para o nosso comportamento nos negócios.

O Código de Conduta do Grupo Roche indica de forma clara as expectativas da Roche como 
sua empregadora e fornece orientação prática, exemplos e referências a outras informações 
úteis.

A Roche se esforça para manter uma cultura de confiança mútua que incentive o livre inter-
câmbio de pontos de vista em todos os níveis organizacionais. Um ambiente de trabalho liberal 
é essencial para o nosso sucesso. Cada empregado da Roche pode fazer a diferença, manten-
do um diálogo de duas vias e desempenhando um papel ativo. 

A Roche acredita que a integridade é, e sempre será, a base de nossa cultura e de nossos 
negócios sustentáveis e bem-sucedidos. Violações de integridade de qualquer tipo poderiam 
resultar na perda de nossa licença de operação, impedindo-nos de oferecer aos pacientes os 
produtos dos quais que eles necessitam. 

Busque ajuda e orientação sempre que estiver em dúvida em relação ao comportamento 
correto nos negócios. Se tiver alguma questão relacionada à compliance, fale. O Código de 
Conduta do Grupo Roche indica onde você pode encontrar ajuda e aconselhamento, bem 
como a quem recorrer em caso de questões de compliance.

O Comitê Executivo Corporativo e o Conselho Diretor da Roche Holding Limited aprovaram 
formalmente o Código de Conduta da Roche e dão apoio total às iniciativas que visam promo-
ver sua implementação.

Dedique algum tempo para ler o Código de Conduta do Grupo Roche e implemente-o pesso-
almente em todas as suas atividades de negócios diárias.

Severin Schwan 
Chief Executive Officer

Comportamento nos negócios
Por que é importante?
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Quadro Estratégico da Roche
Definição das características fundamentais da Roche

Introdução

Nosso quadro estratégico

Nossos valores

Nosso propósito

Nosso foco 
Adaptar os tratamentos aos 
pacientes

Nossos colaboradores 
Deixando sua marca

Nossa tomada de decisões 
Responsável e transparente

Nossa característica  
distintiva
Excelência na ciência

Nossa estrutura 
Construída para a inovação

O que fornecemos 
Valor para todos os  
stakeholders

Como gerimos

O que fazemos

Doing now what patients need next

Integridade. Coragem. Paixão.



Propósito da Roche 
Descrição de quem somos, o que aspiramos e como desejamos 
trabalhar

Introdução

Doing now what patients need next

Acreditamos ser necessário oferecer soluções médicas agora – mesmo quando desenvolve-
mos inovações para o futuro. Nosso compromisso é transformar a vida dos pacientes. Temos 
coragem para decidir e agir. Acreditamos também que bons negócios significam um mundo 
melhor.

É para isso que trabalhamos diariamente. Temos compromissos com o rigor científico, com a 
ética e com o acesso a inovações médicas para todos. Fazemos isso hoje para construir um 
amanhã melhor. 

Temos orgulho de quem somos, do que fazemos e de como fazemos. Somos muitos, trabalhan-
do como um em todo o mundo.

Somos Roche.
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Compromissos

Serviços aos pacientes e clientes
O objetivo primordial da Roche é atender às necessidades dos pacientes e de seus clientes 
com produtos e serviços de alta qualidade. Isso significa identificar e solucionar seus proble-
mas e antecipar suas necessidades futuras, mantendo um estreito relacionamento e ouvindo 
o que eles têm a dizer. Seu compromisso inclui máximo respeito aos direitos individuais dos 
pacientes.

Respeito ao indivíduo
A Roche acredita que o sucesso da empresa depende da combinação do talento e do 
desempenho de seus dedicados empregados. Por esse motivo, a companhia visa:
–  garantir o respeito ao indivíduo em todas as suas atividades, assegurando que todos os 

membros da organização entendam suas responsabilidades em respeitar os direitos e a 
dignidade de cada um;

–  colaborar com o desenvolvimento do talento de seus empregados e ajudá-los a tirar o 
máximo proveito das suas habilidades e potencial, fomentando a troca de informações e o 
diálogo aberto;

–  oferecer um sistema de reconhecimento com base no desempenho e na contribuição ao 
sucesso da Roche;

– promover a diversidade e a igualdade de oportunidades;
– proporcionar condições ideais de saúde e de segurança no trabalho.

Compromisso com a responsabilidade
A Roche pretende atingir altos padrões de desempenho e responsabilidade corporativa em to-
das as suas atividades e aplicar seus Princípios Corporativos nas negociações com seus par-
ceiros de negócios. Ela está comprometida em selecionar, desenvolver e promover emprega-
dos que tenham autodeterminação, empatia e que:
–  associem competência profissional com um estilo de liderança que estimule as pessoas ao 

alto desempenho;
–  sejam receptivos e ágeis, entendam as necessidades da empresa e tenham ousadia para 

questionar os critérios convencionais;
– tenham a flexibilidade necessária para novas experiências;
– vivam os princípios corporativos em suas ações e decisões.

Princípios Corporativos da Roche
Definem os nossos compromissos

Introdução
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Compromisso com a performance
A Roche tem por objetivo criar valor continuamente para seus investidores e atingir alta lucra-
tividade sustentável. Dessa forma, mantém seu compromisso com a pesquisa e assegura seu 
crescimento e independência para proporcionar oportunidades de trabalho, cobrir riscos e 
propiciar retornos atrativos ao capital investido.

Compromisso com a sociedade
A Roche quer manter altos padrões sociais e éticos em suas negociações, abordagem à ciên-
cia médica, esforços para a proteção do meio ambiente e garantia da cidadania. A Roche faz 
com que esses critérios obedeçam fielmente às leis locais, nacionais e internacionais, coopera 
com as autoridades e se comunica proativamente com o público. Apoia e respeita os direitos 
humanos na esfera de sua influência. Apoia totalmente e implementa a abordagem “Proteger, 
Respeitar, Remediar”, da diretiva Ruggie do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Também 
está comprometida em cumprir os 10 Princípios do Pacto Global da ONU, a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais do Trabalho estipulados na Declara-
ção da Organização Internacional do Trabalho relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais 
no Trabalho. Reconhece a necessidade de trabalhar em parceria, sempre questionando e con-
siderando em suas decisões os pontos de vista de seus stakeholders. 

Compromisso com o meio ambiente
Como parte de seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a Roche busca proati-
vamente tornar seus processos e tecnologias cada vez mais sustentáveis, com o propósito de 
minimizar os impactos ao meio ambiente.

Compromisso com a inovação
Inovação, em todos os aspectos de negócio da empresa, é o que determina o seu sucesso. 
Para atuar no campo da alta tecnologia, a Roche identifica novas tendências em sua fase ini-
cial e é receptiva a ideias não convencionais. Considera as mudanças uma oportunidade, e a 
complacência, uma ameaça. Dessa forma, incentiva todos na empresa a estarem abertos ao 
mundo e a novas ideias.

Melhoria contínua
A Roche tem o dever de fazer com que seus princípios e conquistas estejam alinhados com o 
segmento e suas melhores práticas, incluindo em seus objectivos o compromisso da transpa-
rência em sua comunicação. A empresa se compromete a continuar aplicando diretrizes e 
processos que auxiliem na implementação de cada um de seus Princípios Corporativos. 

Introdução
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Código de Conduta do Grupo Roche
Define como fazemos negócios – todos os dias, por toda parte

A boa reputação da Roche depende da sua integridade nos negócios. 

Estamos comprometidos em fazer a coisa certa em todas as nossas interações com nossos 
stakeholders.

O Código de Conduta do Grupo Roche expressa as expectativas que a Roche, como em-
pregadora, tem em relação a seus empregados. Todas as empresas da Roche são obrigadas 
a adotar todas as medidas necessárias para implementar o Código de Conduta do Grupo 
Roche localmente. 

Todos os empregados e todos aqueles que agem em nome da Roche devem cumprir o 
Código de Conduta do Grupo Roche, independentemente da localização e da natureza do 
trabalho que realizam. De acordo com o princípio “One Roche Approach”, as normas des-
critas são igualmente vinculativas para todo o Grupo, tanto a Divisão Farmacêutica quanto 
a Divisão Diagnóstica.

O Código de Conduta do Grupo Roche foi concebido para orientar o nosso comportamento 
profissional, fornecendo exemplos práticos para orientação e referências a outras informa-
ções úteis. Os documentos e ferramentas adicionais de compliance estabelecidos são par-
te integrante do Sistema de Gestão de Compliance da Roche. Contudo, esses materiais po-
dem não responder a todas as nossas perguntas e não substituem nossa responsabilidade 
individual de exercer discernimento e bom senso. 

Em caso de dúvidas quanto ao comportamento correto, devemos procurar ajuda e aconse-
lhamento.

Para ajudar a explicar a importância da integridade nos negócios, desenvolvemos progra-
mas de e-learning interativos, baseados em computador, como o “Roche Behaviour in Bu-
siness” (RoBiB) e outras ferramentas de simples utilização, como podcasts de compliance. 
Eles abrangem as mensagens fundamentais do Código de Conduta do Grupo Roche.

O cumprimento do Código de Conduta do Grupo Roche é um pré-requisito para o emprego. 
Todos os empregados devem lê-lo, compreendê-lo e cumpri-lo. A Roche não tolera viola-
ções ao Código de Conduta do Grupo Roche e está completamente comprometida no sen-
tido de abordar casos de violação de compliance adequadamente. Os empregados devem 
estar cientes de que violações desse tipo podem ter consequências graves para a empresa 
e para eles próprios e que serão responsabilizados pelos seus atos.

Todos nós devemos:

–  Comportar-nos com integridade e ajudar a manter a boa reputação da Roche.
– Concluir com atenção os programas de e-learning.
–  Estar cientes de que as violações ao Código de Conduta do Grupo Roche não são 

toleradas e podem ter consequências para a Roche e para nós mesmos.

Introdução

P Por que precisamos de um

Código de Conduta do Grupo Roche?

R O Código de Conduta do Grupo 

Roche define as expectativas da Roche 

como empregadora em relação a seus 

empregados e determina os padrões de 

comportamento profissional aplicáveis a 

todo o Grupo Roche.

P O Código de Conduta do Grupo 

Roche se aplica a todos no Grupo 

Roche?

R Sim. Todos os empregados e todos 

aqueles que agem em nome da Roche 

devem cumprir o Código de Conduta do 

Grupo Roche, independentemente da 

localização e da natureza do trabalho 

que realizam. As normas são igualmente 

vinculativas para ambas as Divisões do 

Grupo, a Divisão Farmacêutica e a 

Divisão Diagnóstica.

P Foi-me pedido para fazer o 

e-learning RoBiB. Devido a outras 

atividades profissionais urgentes, não

consigo ter tempo para concluir o

programa de e-learning. Defino 

prioridades e decido que não vou 

fazê-lo. Tomei a decisão certa?

R Não. Dado que os programas de 

e-learning, como o RoBiB, foram 

concebidos para apoiá-lo no seu 

esforço em cumprir o Código de 

Conduta do Grupo Roche, você deve 

concluí-los com atenção.
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Obter Ajuda e Aconselhamento
O questionamento faz parte da prevenção

Em nosso trabalho diário, podemos ser confrontados com situações que não são explicitamen-
te cobertas pelo Código de Conduta do Grupo Roche ou pelos documentos a que ele faz re-
ferência (ex. diretivas, políticas, diretrizes). Se não tivermos certeza quanto ao comportamento 
correto, devemos fazer a nós mesmos as seguintes perguntas:
– Meu comportamento é lícito?
– Está alinhado com os Valores e Princípios Corporativos da Roche?
– Cumpre o Código de Conduta do Grupo Roche?
– Poderia ter consequências negativas para a Roche ou para mim?
– Eu me sentiria confortável se fosse publicado em um jornal?

Na maioria das vezes, estas perguntas são suficientes para uma orientação adequada. Entre-
tanto, se ainda existirem dúvidas quanto ao comportamento correto, deve-se procurar ajuda e 
aconselhamento. 

Ao promover uma cultura aberta para perguntas, a Roche visa, primordialmente, evitar atitudes 
de violação de compliance.

Nosso gestor direto, o Compliance Officer local e o Chief Compliance Officer são contatos 
adequados para o caso de dúvidas. Além dos mecanismos de ajuda e aconselhamento locais 
e regionais, os empregados também podem utilizar a Linha de Ajuda e Aconselhamento do 
Código de Conduta do Grupo Roche (RoCoCHAL). 

Na Roche, os gestores diretos são responsáveis por assegurar que todos os empregados que 
a eles se reportem recebam a ajuda e o aconselhamento necessários a fim de cumprir o Códi-
go de Conduta do Grupo Roche.

Todos nós devemos:

–  Contatar o nosso gestor direto, o Compliance Officer local e o Chief Compliance Officer ou 
o RoCoCHAL e procurar ajuda e aconselhamento, se tivermos dúvidas quanto ao compor-
tamento profissional correto.

– Fornecer ajuda e aconselhamento aos empregados que se reportam a nós.

Introdução

P O que posso fazer se não tiver 

certeza de que um determinado 

comportamento profissional é correto?

R Faça a si mesmo perguntas 

especificas como “Eu me sentiria 

confortável se o meu comportamento 

fosse relatado num jornal?” Em caso de 

dúvidas, busque ajuda e aconselhamento.

P Onde posso buscar ajuda e 

aconselhamento?

R Você pode entrar em contato com 

seu gestor direto, com o Compliance 

Officer local ou com o Chief Complian-

ce Officer. Além dos mecanismos de 

ajuda e aconselhamento locais e 

regionais, você também pode enviar 

uma solicitação à Linha de Ajuda e 

Aconselhamento do Código de Conduta 

do Grupo Roche.

P Como gestor direto, o que tenho de 

assegurar como parte da minha 

responsabilidade de liderança?

R Como gestor direto, você deve 

assegurar que os empregados que se 

reportam a você recebam a ajuda e 

aconselhamento necessários para 

cumprir o Código de Conduta do Grupo 

Roche.

Mais informações e orientações: Programa de e-learning “Roche Behaviour in Business” (RoBiB); programa de  

e-learning “Roche Behaviour in Business - Adendo I ” (RoBiB Add I); Diretriz da Roche sobre o Uso da Linha de Ajuda e 

Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Esses materiais podem ser encontrados na intranet da Roche 

(website do Departamento Jurídico do Grupo).
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Fale
Falar é a coisa certa a fazer

Os empregados da Roche que falam quando têm algo que os preocupa relacionado à com-
pliance estão agindo corretamente e em linha com os Valores e Princípios Corporativos da Roche. 

A administração da Roche necessita ter conhecimento das questões relacionadas à integrida-
de, para poder resolvê-las rapidamente e de forma honesta. Ao comunicar questões de com-
pliance, os empregados da Roche ajudam a proteger a si próprios, seus colegas e os interes-
ses e direitos da Roche.

Se você tem uma questão relacionada à compliance, geralmente o ideal é falar diretamente 
com seu gestor direto sobre o assunto. Se não se sentir à vontade para falar sobre um assun-
to de compliance com o seu gestor direto, você deve contatar o Compliance Officer local, o 
Chief Compliance Officer, o departamento jurídico, de RH ou as linhas de denúncia das afilia-
das ou através da ferramenta SpeakUp Line do Grupo Roche. 

Adicionalmente, e sujeito às leis locais aplicáveis, a ferramenta SpeakUp Line do Grupo Roche 
permite aos empregados da Roche reportar questões de compliance de qualquer lugar e a 
qualquer momento, em sua língua nativa, por internet e/ou telefone. O sistema é operado por 
um provedor externo e oferece a opção de falar de forma anônima.

Qualquer empregado que traga uma questão de compliance de boa-fé está agindo no interes-
se da Roche e merece o devido reconhecimento. A Roche não tolera qualquer tipo de retalia-
ção contra empregados que levantarem de boa-fé uma questão de compliance. Se for consi-
derado que esse princípio não está sendo cumprido, uma queixa pode e deve ser feita ao Chief 
Executive Officer, ao Chief Compliance Officer, ao Chefe de RH do Grupo ou a qualquer mem-
bro do Comitê de Auditoria ou ao Comitê de Governança Corporativa e Sustentabilidade do 
Conselho. 

Do mesmo modo, a Roche não tolera abusos dos canais de denúncia do Grupo.

Os gestores diretos da Roche são responsáveis por estabelecer um ambiente de confiança, no 
qual os empregados se sintam à vontade para falar e endereçar questões de compliance.

Todos nós devemos:

–  Falar quando acharmos, de boa-fé, que alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a 
fazer algo que viola o Código de Conduta do Grupo Roche.

– Abordar questões de compliance junto ao nossos gestores diretos. 
–  Utilizar os outros canais de denúncia disponíveis, se não nos sentirmos à vontade para 

abordar um problema de compliance com nosso gestor direto.
–  Falar se tomarmos conhecimento de que alguém está sofrendo retaliação por levantar de 

boa-fé uma questão de compliance.

Introdução

P Estou agindo de acordo com os 

interesses da Roche ao falar?

R Sim. A administração da Roche 

precisa ter conhecimento de questões 

relacionadas à integridade, para poder 

resolvê-las rapidamente e de forma 

honesta. Ao falar, você tem a atitude 

correta e age em linha com os Valores e 

Princípios Corporativos da Roche.

P Quando devo falar?

R Se você acha, de boa-fé, que alguém 

fez, está fazendo ou pode estar prestes 

a fazer algo que viola o Código de 

Conduta do Grupo Roche, você deve fa-

lar.

P Quais são os canais de denúncia 

disponíveis?

R Geralmente, seu Gerente de Linha é 

o seu primeiro contato. Caso não se 

sinta confortável em discutir sua 

questão com ele(a), você pode entrar 

em contato com o Compliance Officer 

local, o Chief Compliance Officer, o 

departamento jurídico, de RH, as linhas 

de denúncia disponíveis da filial ou do 

grupo ou através da ferramenta 

SpeakUp Line do Grupo Roche.

P Quando uso o SpeakUp Line, meu 

anonimato é garantido?

R Sim. Uma vez que o SpeakUp Line 

do Grupo Roche é operado por um 

prestador de serviços externo, o 

sistema garante o anonimato.

P Quais são as principais diferenças 

entre o SpeakUp Line do Grupo Roche 

e a Linha de Ajuda e Aconselhamento 

do Código de Conduta do Grupo 

Roche? 

R  A Linha de Ajuda e Aconselhamento 

do Código de Conduta do Grupo Roche 

ajuda a impedir situações de violação 

de compliance. O SpeakUp Line do 

Grupo Roche visa o relato de violações 

de compliance potenciais após a 

ocorrência das mesmas.

Mais informações e orientações: Programa de e-learning “Roche Behaviour in Business” (RoBiB); programa de e-lear-

ning “Roche Behaviour in Business - Adendo I” (RoBiB Add I); Diretiva da Roche sobre o Uso do SpeakUp Line do Grupo 

Roche. Esses materiais podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo).
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Inovação e Qualidade
Criamos produtos e serviços inovadores de alta qualidade

Mais informações e orientações: Documento de Posicionamento da Roche sobre a Avaliação dos Produtos e Serviços 

da Roche; Documento de Posicionamento da Roche sobre Medicina Personalizada, Informativo da Roche “Doing now 

what patients need next”; Informativo da Roche “Medicina Personalizada da Roche”. Esses documentos podem ser encon-

trados na internet e na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo).

Nossos produtos e serviços ajudam a prevenir, diagnosticar e tratar doenças, melhorando a 
saúde e a qualidade de vida das pessoas. 

Durante mais de um século, o nome da Roche tem sido sinônimo de produtos e serviços ino-
vadores e de alta qualidade. Inovação e qualidade são pilares fundamentais de nossa estraté-
gia e cultura e nos dão uma enorme vantagem competitiva.

Procuramos alcançar padrões elevados de qualidade em tudo o que fazemos. Para ter sucesso, 
a Roche deve ser capaz de responder às mudanças de mercado e oferecer produtos diferen-
ciados e excelentes, através de processos empresariais eficientes. É esse o objetivo da gestão 
de qualidade, que possui, como um de seus principais objetivos, a melhoria contínua dos pro-
dutos e processos comerciais. A inovação é decisiva, uma vez que promove melhorias e au-
mento de qualidade.

Um componente central de nossa estratégia de inovação é a medicina personalizada. Medici-
na personalizada significa disponibilizar a terapia certa para o grupo de pacientes específico, 
na hora certa. Para algumas doenças, oferecemos medicamentos e respectivos testes de diag-
nóstico, capazes de identificar subgrupos de pacientes, aumentando a precisão do tratamento.

Todos nós devemos:

–  Assegurar a total satisfação das elevadas expectativas dos nossos stakeholders no que se 
refere à qualidade dos nossos produtos e serviços.

– Esforçar-nos para a melhoria contínua dos produtos e processos comerciais.
– Apoiar a medicina personalizada.

P Quais são as duas características 

que definem os produtos e serviços da 

Roche?

R Os produtos e serviços da Roche

estão associados à inovação e alta 

qualidade.

P O que quer dizer “medicina 

personalizada” ? 

R O termo “medicina personalizada”  

está associado a adequar tratamentos a 

diversos grupos de pacientes. 

Nossos Produtos e Serviços
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Padrões de Qualidade e Boas Práticas 
O cumprimento de padrões de qualidade e boas práticas é  
um pré-requisito para nossa licença para operar

Todos nós devemos:

–  Cumprir os requisitos legais e regulatórios, bem como as boas práticas reconhecidas 
internacionalmente.

– Garantir que nossos parceiros comerciais cumpram altos padrões de qualidade.
–  Reportar imediatamente qualquer evento adverso relacionado a produtos farmacêuticos da 

Roche à unidade de segurança local.
–  Relatar imediatamente à área regulamentória e de qualidade local quaisquer queixas de 

clientes relativas a produtos médicos da Roche.

Nossos Produtos e Serviços

P Trabalho em uma linha de produção. 

O que devo fazer se detectar que alguns 

produtos acabados não cumprem os 

padrões de qualidade da Roche?

R A marca Roche é sinônimo de 

produtos de alta qualidade. Se detectar 

produtos que não cumpram os padrões 

da Roche, siga os procedimentos 

descritos na documentação aplicável e, 

se necessário, informe o seu gestor 

direto e os especialistas de nossos 

departamentos de garantia de 

qualidade. Certifique-se de que sejam 

tomadas todas as medidas necessárias.

P Um profissional de saúde com o qual 

interajo regularmente no trabalho me 

liga e diz que um de seus pacientes 

usuários do medicamento X da Roche 

foi recentemente hospitalizado com 

pneumonia e morreu. Tenho que 

reportar isso?

R Sim. Esse evento adverso deve ser 

imediatamente reportado à unidade de 

segurança local.

P Navegando na internet, descubro um 

site de mídia social no qual um paciente 

diz que teve a visão turva após tomar o 

medicamento Y da Roche. Tenho que 

reportar isso?

R Sim. Ao tomar conhecimento desse 

tipo de informação, você deve 

reportá-la à unidade de Segurança 

local. Isso inclui informações 

provenientes de websites que não 

sejam da Roche.

P Em caso de eventos adversos, o que 

preciso relatar? 

R No caso de um evento adverso, você 

deve relatar, no mínimo, os seguintes 

quatro elementos: Paciente, Relator, 

Evento e Produto (PREP).

Mais informações e orientações: Programas de e-learning, ex. “Relatando Eventos Adversos”. Ajuda e aconselha-
mento: em caso de dúvidas relacionadas ao compliance regulatório, incluindo sua obrigação de relatar eventos adversos 

e reclamações de clientes relacionadas a produtos da Roche, entre em contato com os especialistas responsáveis, por 

exemplo, a unidade de segurança local ou a função regulatória de qualidade local. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em 

conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo, ou pode estar prestes a fazer algo 

que viola os Padrões de Qualidade e Boas Práticas, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

Manter altos padrões de qualidade é uma parte fundamental do compliance regulatório, bem 
como um pré-requisito para as nossas atividades. A Roche está comprometida em cumprir re-
quisitos legais e regulatórios, boas práticas internacionalmente reconhecidas, p.ex.: Boas Prá-
ticas Clínicas (BPC), Boas Práticas de Farmacovigilância (BPF), Boas Práticas de Laboratório 
(BPL) e Boas Práticas de Fabricação (BPF), e em atender às expectativas elevadas dos seus 
stakeholders em relação à qualidade, segurança e eficácia de seus produtos e serviços.

A Roche também espera que seus parceiros comerciais cumpram esses padrões de qualidade 
elevados.

Para intensificar o controle e monitoramento de BPC/BPF, a Roche formou um Comitê de Com-
pliance Médico, como órgão de administração em compliance médico na Divisão Farmacêutica. 
Ele conta com o apoio do Escritório de Compliance Médico, que visa garantir uma estratégia 
de compliance médico integrada, alinhada e coordenada. 

A segurança dos pacientes, e o relato pontual de quaisquer eventos adversos e queixas de 
clientes são da mais alta importância. Os empregados da Roche são treinados para relatar 
imediatamente quaisquer eventos adversos à unidade de segurança local e quaisquer queixas 
de clientes à área regulatória e de qualidade local, independentemente de terem tomado co-
nhecimento do assunto durante ou fora do trabalho e independentemente do canal de comu-
nicação (pessoalmente, através de mídia social, etc.).

Um evento adverso é definido como qualquer ocorrência médica desfavorável em um paciente 
ou sujeito de pesquisa clínica que tenha administrado um produto farmacêutico da Roche e 
que não tenha, necessariamente, uma relação causal com esse tratamento. Eventos adversos 
podem incluir, dentre outros, overdose de medicamento (acidental ou intencional), morte, 
abuso de medicamentos, gravidez, falta de eficácia ou sintomas de abstinência.

O relatório de dispositivos médicos exige o relatório de queixas de cliente. Uma queixa de 
cliente é definida como qualquer forma de comunicação escrita, eletrônica ou oral alegando 
deficiências relacionadas à identidade, qualidade, durabilidade, confiabilidade, segurança, efi-
cácia ou ao desempenho de um produto médico da Roche após o mesmo ser liberado para 
distribuição.



19

Acesso à Saúde 
Nosso compromisso com a saúde sustentável

Mais informações e orientações: Informativo da Roche Melhorando o acesso: superando barreiras; Diretrizes da Roche 

(Pharma e Dia/DC) sobre Subsídios, Doações e Patrocínios a Entidades Relacionadas a Serviços de Saúde; Manual de Re-

latório do Grupo Roche. Esses documentos podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídi-

co do Grupo). Além disso, o livro “Lifesavers for millions” foi publicado pela Editiones Roche. Ajuda e aconselhamento: 
Em caso de dúvidas relacionadas ao acesso à saúde, entre em contato com seu gestor direto, o Compliance Officer local, o 

Chief Compliance Officer ou com a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você 

acha, de boa-fé, que, em conexão com o acesso à saúde, alguém fez, está fazendo, ou pode estar prestes a fazer algo que 

viola as disposições referentes ao acesso à saúde, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

Avanços significativos no diagnóstico e tratamento de doenças graves, bem como melhorias 
no que diz respeito ao fornecimento de serviços de saúde, têm melhorado continuamente as 
condições de saúde e aumentado a expectativa de vida. Todavia, o acesso universal às inova-
ções médicas e a serviços de saúde de qualidade ainda constitui um desafio global e uma 
questão ética.

Encontrar soluções justas e sustentáveis para vencer as barreiras globais relativas à saúde só 
é possível através de um comprometimento persistente e da ação de diversos stakeholders. 
Para isso, é necessário que todos os envolvidos - autoridades públicas, stakeholders não go-
vernamentais, comunidades locais e as indústrias do setor - trabalhem juntos e de maneira in-
tegrada. Para ter sucesso, precisamos desenvolver juntos formas inovadoras e sustentáveis de 
levar às pessoas tratamentos eficientes e acessíveis, para melhorar os resultados de saúde.

Como empresa global da área da saúde, a Roche compartilha a responsabilidade de vencer os 
desafios no sentido de melhorar o acesso superando barreiras. Buscamos soluções sustentá-
veis e abrangentes, desenvolvidas sob medida para as necessidades locais na área de saúde. 
Além de nossa contribuição como desenvolvedores de novos medicamentos e sistemas de 
diagnóstico, oferecemos programas de acesso para pacientes, incluindo, entre outros, melho-
ria da acessibilidade em termos financeiros, investimentos em infraestrutura de serviços de 
saúde, conscientização pública na área de saúde e avanços na prevenção, detecção e moni-
toramento precoce de doenças. 

Procuramos manter um modelo de negócios financeiramente sustentável, equilibrar as neces-
sidades de nossos stakeholders com o nosso compromisso de melhorar as condições de 
acesso. Como regra geral, acreditamos que o apoio a melhorias nos sistemas de saúde tem 
muito mais impacto que a doação de produtos. Sendo assim, a doação de medicamentos e 
testes de diagnóstico não é um componente central de nossa política ou prática para aumen-
tar o acesso sustentável a nossos produtos e serviços.

Todos os programas de acesso devem estar em conformidade com as leis, normas e códigos 
do setor aplicáveis, incluindo, entre outros, tópicos como farmacovigilância, política de preços, 
proteção de dados de pacientes, requisitos antitruste e padrões de integridade relacionados 
a interações com parceiros comerciais e outros stakeholders.

Todos nós devemos:

–  Garantir que todos os programas de acesso estejam em total conformidade com as leis, 
normas e códigos do setor aplicáveis. 

–  Encaminhar as solicitações de produtos gratuitos ao departamento de Doações Corporati-
vas e Filantropia da Roche, quando em linha com a política local.

P O que quer dizer acesso à saúde? 

R Os recursos de saúde e a demanda 

pelos mesmos variam amplamente de 

país para país e mesmo dentro do 

mesmo país. Isso se deve ao aumento 

do nível de doenças crônicas, 

combinado ao envelhecimento da 

população, aumento do desemprego e 

às pressões econômicas, que agravam 

as desigualdades no acesso à saúde. 

Nosso objetivo é garantir que qualquer 

pessoa que necessite de produtos 

tenha acesso a estes e possa se 

beneficiar deles. Assim, buscamos 

soluções sustentáveis e abrangentes, 

que atendam às necessidades locais, 

levando em consideração os níveis de 

renda, os padrões e causas de doenças, 

o comprometimento político e as 

infraestruturas na área de saúde.

P O que devo fazer se receber uma 

solicitação de produtos gratuitos?

R As solicitações recebidas pela Roche 

de instituições em busca de doações 

de medicamentos ou testes de 

diagnóstico são avaliadas para 

consideração excepcional apenas em 

situações de emergência e devem ser 

encaminhadas ao departamento de 

Doações Corporativas e Filantropia.

Nossos Produtos e Serviços



Informação e Marketing
Satisfazemos interesses legítimos nas informações acerca dos 
nossos produtos e serviços inovadores

Como empresa de saúde focada em pesquisa, a Roche cria, produz e comercializa produtos e 
serviços de diagnóstico e terapêuticos inovadores que trazem benefícios significativos. Nos-
sos stakeholders têm interesse em ser informados dos produtos e serviços, e dos resultados 
de atividades de pesquisa e desenvolvimento.

Fornecemos informações transparentes, precisas e pontuais, para que os interessados se be-
neficiem dos progressos nas ciências médicas. Por exemplo, publicamos informações sobre os 
resultados dos nossos estudos clínicos no website da Roche. Apoiamos a formação médica de 
profissionais de saúde, e.g. através de subsídios para educação médica independente. Rece-
ber informações sobre avanços na ciência médica é interesse dos profissionais de saúde e 
dos pacientes.

O relacionamento da Roche com profissionais e organizações de saúde visa a troca de infor-
mações científicas que possam otimizar o uso dos produtos e serviços da Roche e baseia-se 
em padrões de ética, integridade e remuneração justa pelos serviços. O marketing de produ-
tos farmacêuticos e diagnósticos e todas as interações com profissionais e organizações de 
saúde são rigorosamente controlados. A Roche está comprometida em cumprir todas as leis, 
normas, códigos de setor locais, e as normas e procedimentos internos da Roche de boas 
práticas de marketing e interações com profissionais e organizações de saúde. Para tanto, 
definimos as funções de compliance (ex., Conselho de Healthcare Compliance do Grupo, 
Pharma Healthcare Compliance Office).

A Roche respeita os negócios legítimos dos concorrentes, incluindo fabricantes de genéricos 
e biossimilares. Porém, esperamos que cumpram as leis, regulamentos e códigos do setor. A 
Roche não tolera declarações enganosas que denigram seus produtos e defende seus interes-
ses contra a concorrência desleal. 

Somos transparentes quanto às nossas contribuições a profissionais e organizações de saúde 
e cumprimos todas as leis, regulamentos e códigos do setor relacionados a exigências de di-
vulgação (ex., US Sunshine Act, EFPIA Disclosure Code). Publicamos dados, de forma volun-
tária e globalmente nos relatórios de sustentabilidade, como, por exemplo, contribuições a  
organizações de saúde.

Nossos Produtos e Serviços

P Estou trabalhando na campanha de 

marketing de um novo produto. Acho 

que uma das afirmações propostas não 

é totalmente verdadeira. Devo levantar a 

questão?

R Sim. Fale e levante a questão junto 

ao seu gestor direto. Somos responsá-

veis por garantir que todas as 

afirmações relativas aos nossos 

produtos e serviços tenham por base a 

evidência científica e não sejam 

enganosas.

P Um amigo me pergunta quais são os 

princípios que definem a relação da 

Roche com os profissionais de saúde. O 

que devo responder?

R A relação da Roche com os 

profissionais de saúde baseia-se em 

dois princípios fundamentais: (i) A 

Roche está comprometida em transmitir 

informações sobre seus produtos e 

serviços de forma aberta, transparente, 

honesta, pontual e tendo em vista os 

princípios de compliance. (ii) A Roche 

não fornece quaisquer vantagens ilícitas 

em troca da prescrição de seus 

produtos.

P O que devo fazer se detectar um 

concorrente fazendo uma declaração 

enganosa acerca de um produto da 

Roche?

R Fale com o seu gestor direto para 

que sejam adotadas as medidas 

adequadas para proteger os interesses 

e produtos da Roche.

Mais informações e orientações: Códigos de setor (ex., IFPMA, PhRMA, EFPIA, Eucomed, AdvaMed, EDMA); Diretrizes 

da Roche (Pharma e Dia/DC) sobre Interações com Profissionais e Organizações de Saúde; Diretrizes da Roche (Pharma 

e Dia/DC) relativas a Subsídios, Doações e Patrocínios a Entidades Relacionadas à Saúde. Esses documentos podem ser 

encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso 

de dúvidas relativas a compliance com boas práticas de marketing e interações com profissionais e organizações de 

saúde, entre em contato com seu gestor direto, com o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer, o Escritório 

de Compliance em Saúde Pharma ou com a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. 

Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fa-

zendo, ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições relativas a boas práticas de marketing e interações 

com profissionais e organizações de saúde, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 20

Todos nós devemos:

–  Cumprir as leis, regulamentos e códigos do setor aplicáveis, assim como os processos e 
normas internos da Roche.

– Falar e adotar medidas corretivas imediatas em caso de violação dessas disposições.
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Conflito de Interesses
Interesses pessoais não devem influenciar indevidamente 
nosso discernimento profissional

Mais informações e orientações: Diretriz da Roche sobre Roche Behaviour in Business – Diretriz sobre Integridade nos 

Negócios; Diretriz da Roche relativa a Empregados Membros de Conselhos, programa de e-learning “Roche Behaviour in 

Business - Adendo I” (RoBiB). Esses materiais podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento 

Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas à maneira correta de lidar com uma situação 

específica de conflito de interesses, entre em contato com seu gestor direto, o Compliance Officer local, o Chief Compliance 

Officer ou a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, 

em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo 

que viola as disposições no que diz respeito a conflitos de interesse, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

Como empregados da Roche, devemos evitar situações em que os interesses pessoais en-
trem ou pareçam entrar em conflito com os interesses da Roche. Um conflito de interesses 
surge quando os interesses pessoais de um empregado são inconsistentes com os da  
Roche, resultando em divergência.

Atividades de familiares e pessoas próximas podem causar conflitos de interesses. Não de-
vemos participar, aparentar participar ou exercer influência em quaisquer decisões nas 
quais os nossos interesses possam entrar em conflito com os da Roche.

Não devemos usar indevidamente a nossa posição na Roche para benefício pessoal ou 
para o benefício de familiares ou pessoas próximas.

Devemos considerar cuidadosamente o conflito de interesses pessoais antes de assumir 
um segundo emprego. 

Compromissos profissionais fora da Roche, incluindo a participação em conselhos de ou-
tras entidades, podem resultar em conflitos de interesses. Sendo assim, um empregado só 
pode assumir uma posição no conselho de uma empresa ou outra entidade comercial, ou 
em um outro conselho consultivo científico, após obter uma aprovação prévia do respon-
sável da Roche, conforme definido na Diretriz da Roche relativa a Empregados Membros 
de Conselhos. Não é necessária aprovação prévia para participação de conselhos de or-
ganizações de caridade, sem fins lucrativos e não comerciais (ex. clubes esportivos, insti-
tuições de caridade).

Muitos conflitos de interesses reais ou potenciais podem ser resolvidos de uma forma 
aceitável tanto para o indivíduo como para a empresa. No caso de um conflito de interes-
ses, o empregado em questão deve informar imediatamente o seu gestor direto, visando 
encontrar uma solução adequada.

Todos nós devemos:

–  Evitar situações em que os nossos interesses pessoais entrem em conflito com os da 
Roche.

–  Não utilizar a nossa posição na Roche para benefício pessoal ou para o benefício de 
familiares ou pessoas próximas.

–  Informar imediatamente o gestor direto se estivermos considerando participar do conselho 
de outra empresa, entidade comercial ou de um conselho consultivo científico.

–  Informar imediatamente o nosso gestor direto sobre qualquer conflito de interesses real ou 
potencial, visando encontrar uma solução adequada.

P Minha esposa trabalha como 

gerente de uma empresa fornecedora 

que está participando de um processo 

de concorrência na Roche. Eu posso 

influenciar o processo de seleção. O 

que devo fazer?

R Há um conflito de interesses óbvio 

devido ao cargo da sua esposa. Você 

deve informar esse conflito de 

interesses ao seu gestor direto e evitar 

influenciar a decisão. Ele/ela decidirão 

se o fornecedor para o qual sua 

esposa trabalha serve aos interesses 

da Roche. Se o fornecedor servir aos 

interesses da Roche, seu gestor direto 

poderá selecioná-lo apesar do fato de 

os interesses estarem associados.

P Um amigo acabou de criar uma 

empresa de biotecnologia e quer que 

eu faça parte do conselho diretivo. O 

que devo fazer?

R Uma vez que pode haver conflito de 

interesses, você deve informar seu 

gestor direto. Um empregado da 

Roche que deseje participar do 

conselho de outra empresa necessita 

da aprovação prévia por escrito do 

responsável da Roche (dependendo 

da posição, o Presidente do Conselho, 

o Chief Executive Officer da Roche ou 

um membro relevante do Chief 

Executive Committee).

P Não tenho certeza se uma 

determinada situação constitui um 

conflito de interesses? O que devo 

fazer?

R Em caso de dúvida, informe 

imediatamente o seu gestor direto, 

para encontrar uma solução adequada.

Integridade Pessoal
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Presentes e Entretenimento
Não damos nem aceitamos presentes ou entretenimento que 
possa levantar questões sobre nossa integridade pessoal

Mesmo quando a troca de presentes ou entretenimento é motivada por pura amizade pessoal 
ou profissional, ela pode ser mal interpretada e vista como uma vantagem imprópria para criar 
influência.

Não podemos dar ou aceitar presentes ou entretenimento que possam levantar questões so-
bre nossa integridade pessoal ou à integridade e à independência da Roche.

Para evitar relações inadequadas reais ou aparentes com parceiros de negócios existentes ou 
potenciais, tanto públicos quanto privados, os empregados da Roche devem aderir aos se-
guintes princípios:

Fornecimento de presentes e entretenimento
 –  O fornecimento de presentes ou entretenimento a parceiros comerciais só pode ocorrer em 

casos em que isso se faça adequadamente e não haja risco de criar a impressão de que o 
beneficiado está sendo influenciado em sua decisão.

 –  Os presentes devem ser de baixo valor e o entretenimento não deve ser de caráter exagera-
do. São estritamente proibidas despesas para custear presentes luxuosos ou inapropriados. 

Recebimento de presentes e entretenimento
 –  É proibido pedir ou solicitar presentes ou entretenimento de qualquer tipo, seja de parceiros 

de negócios existentes ou potenciais. Isso inclui não só mercadorias mas todos os 
tipos de vantagens.

 –  Só é permitido aceitar presentes ou entretenimento espontâneos se estes não ultrapassarem 
os costumes de cortesia comuns e constituírem uma prática comercial local aceita.

 –  Convites que envolvam entretenimento só podem ser aceitos se surgirem a partir do curso 
normal dos negócios, não devendo aparentar ser luxuosos ou realizados em circunstâncias 
inadequadas. 

Se tiver dúvidas quanto ao fato de ser ou não adequado aceitar um presente ou entretenimen-
to espontâneo, consulte seu gestor direto e siga a decisão deste.

Todos nós devemos:

–  Certificar-nos de que o fornecimento ou a aceitação de quaisquer presentes ou entreteni-
mento não levanta qualquer questão em relação à nossa integridade pessoal e à integrida-
de e independência da Roche.

–  Nunca solicitar presentes ou entretenimento de parceiros comerciais existentes ou 
potenciais da Roche.

–  Contatar o gestor direto e agir de acordo com a sua decisão, em caso de dúvida quanto a 
ser ou não adequado aceitar um presente ou entretenimento espontâneo.

Integridade Pessoal

P Um importante cliente da Roche vai 

organizar um jantar para celebrar os

50 anos de sua empresa. Estarão 

presentes outros empresários 

importantes e representantes do 

governo. Fui convidado. Posso aceitar o 

convite?

R Sim, desde que seja convidado como

representante da Roche e que seu 

gestor direto esteja de acordo.

P Um importante fornecedor da Roche 

convidou a mim e a minha mulher para 

jogar golfe durante o fim-de-semana 

como agradecimento pelo relaciona-

mento comercial de longa data. Posso 

aceitar?

R Não. Aceitar o convite

pode comprometer a sua integridade e 

independência, bem como a da Roche, 

principalmente uma vez que parece se 

tratar de um programa de luxo que se 

estende para um membro da família que 

não está relacionado aos negócios.

P Trabalho há meses com um prestador 

de serviços e finalmente consegui 

concluir o projeto. O prestador de 

serviços encontra-se em minha cidade 

e me chama para jantar com ele, como 

seu convidado, em nome de nossa boa 

relação de negócios. Posso aceitar o 

convite?

R Sim, contanto que se trate de um jan-

tar modesto e que você possa preservar 

a sua integridade e a independência 

pessoais, bem como as da empresa. 

Presentes ou entretenimento 

espontâneos podem ser aceitos, desde 

que não ultrapassem os costumes de 

cortesia comuns e constituam uma 

prática comercial local aceita. O valor e 

a frequência não devem levantar 

suspeitas quanto a obrigações por 

parte do convidado. A oferta de 

qualquer vantagem que não cumpra 

essas condições deve ser rejeitada. 

Mais informações e orientações: Diretriz da Roche Roche Behaviour in Business - Diretriz sobre Integridade nos 

Negócios, programa de e-learning “Roche Behaviour in Business - Adendo I” (RoBiB). Esses materiais podem ser encon-

trados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de 

dúvidas relativas à maneira correta de lidar com presentes e entretenimento, entre em contato com seu gestor direto, o 

Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer ou a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do 

Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, al-

guém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a presentes e 

entretenimento, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.
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P A Roche quer adquirir uma empresa 

de diagnóstico. Sou um dos membros da 

equipe da Roche que está preparando a 

aquisição. Dado que a transação terá um 

impacto positivo no preço das ações da 

empresa-alvo, as informações sobre ela 

são privilegiadas. Um amigo se interessa 

pelo nosso setor e gosta de conversar 

sobre as novidades. Posso compartilhar 

informações sobre a transação com ele?

R Não. Compartilhar essas informações, 

além de violar suas obrigações de sigilo, 

poderia expor você e seu amigo a uma 

ação judicial, caso ele as utilizasse para 

comprar ações da empresa-alvo. Isso 

configuraria abuso de informações 

privilegiadas, considerado infração penal 

na maioria dos países.

P Ouvi rumores de que a Roche 

pretende comprar outra empresa 

farmacêutica. Posso fazer transações 

com ações da Roche ou da possível 

empresa-alvo?

R Rumores não contam como 

informação privilegiada. Por isso, a 

princípio, não haveria problema 

relativamente à transação em questão. 

No entanto, se a informação provém de 

uma fonte da Roche que pode estar 

envolvida na transação, você deve ter 

muito cuidado e contatar o Departamen-

to Jurídico do Grupo antes de comprar 

ou vender quaisquer títulos.

P Encontrei uma cópia de resultados de 

meio de ano que são confidenciais e não 

públicos. Acredito que esses resultados 

terão um impacto substancial no preço 

das ações do concorrente. Posso 

comprar ações do concorrente com 

base nessas informações?

R Não. Você não está autorizado a fazer 

nada utilizando informações confiden-

ciais, mesmo sendo úteis a você e à 

empresa. Se as informações concorren-

ciais incluírem resultados positivos, que 

afetem substancialmente o preço das 

ações do concorrente, você é 

considerado insider e deve cumprir as 

regras de insider aplicáveis. 

Informações Privilegiadas e Abuso 
de Informações Privilegiadas 
Protegemos e prevenimos o abuso das informações privilegiadas 

Informações privilegiadas são definidas como informações não públicas acerca da Roche ou 
dos seus parceiros comerciais consideradas importantes por um investidor comum para deci-
dir sobre a compra ou venda de ações da empresa. Esse tipo de informação inclui, por exem-
plo, resultados financeiros e informações sobre possíveis fusões, aquisições ou alienações, 
aumentos de capital, transações do mercado de capitais, acordos de licenciamento importan-
tes e outras colaborações, bem como resultados de pesquisas clínicas importantes.

Os empregados da Roche que obtêm, intencionalmente ou não, acesso às informações privi-
legiadas ao desempenhar suas funções são denominados insiders. Pessoas que não são em-
pregados e obtêm essas informações também podem ser considerados como insiders.

Os insiders devem respeitar as seguintes regras: 
 –  Informações privilegiadas devem permanecer estritamente confidenciais e não devem ser 

divulgadas a não-insiders dentro ou fora da Roche, incluindo familiares.
 –  Insiders não devem comprar, vender ou negociar de outra forma ações da Roche ou de qual-

quer outra empresa listada em bolsa que esteja envolvida. 
 – Os insiders não devem fornecer recomendações de negociação a não-insiders.

Na maioria dos países, a exploração de informações por insiders é ilegal, podendo tanto o pró-
prio insider quanto a Roche ser penalizados.

A Roche cumpre as leis e regulamentos aplicáveis relativos a informações privilegiadas e esta-
beleceu regras para protegê-las e prevenir o seu abuso.

Todos nós devemos:

– Proteger as informações privilegiadas.
– Impedir o abuso de informações privilegiadas para proveito próprio ou de terceiros. 
–  Contatar o Departamento Jurídico do Grupo em caso de dúvidas ou de incertezas quanto 

ao âmbito ou à aplicação da Diretriz relativa a informações privilegiadas do Grupo Roche.

Integridade Pessoal

Mais informações e orientações: Diretriz do Grupo Roche relativa a Informações Privilegiadas, programa de e-learning 

“Roche Behaviour in Business - Adendo I ” (RoBiB). Esses materiais podem ser encontrados na intranet da Roche (website 

do Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas à maneira correta de lidar 

com informações privilegiadas e com o seu abuso, entre em contato com seu gestor direto, o Departamento Jurídico do 

Grupo, o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer, ou com a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de 

Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está en-

volvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a infor-

mações privilegiadas e seu abuso, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.
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Integridade nos Negócios
A integridade da Roche depende do comportamento dos seus 
empregados

Mais informações e orientações: Diretriz Roche Behaviour in Business - Diretriz sobre Integridade nos Negócios; 

programa de e-learning “Roche Behaviour in Business - Adendo I” (RoBiB Add I). Esses materiais podem ser encontra-

dos na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvi-

das relativas à integridade nos negócios, entre em contato com seu gestor direto, o Compliance Officer local, o Chief 

Compliance Officer ou a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, 

de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar 

prestes a fazer algo que viola a integridade nos negócios da Roche, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

Integridade nos negócios é definida como a atitude ética, tanto de fato quanto percebida, ali-
nhada com o Código de Conduta do Grupo Roche e com o nosso comprometimento para tocar 
nossos negócios de uma maneira socialmente responsável.

Acima de tudo, integridade nos negócios significa o cumprimento de todas as leis e normas 
aplicáveis, bem como dos altos padrões de integridade definidos pela Roche. Cumprir esses 
padrões é a coisa certa a fazer e constitui um pré-requisito para o sucesso sustentável da Roche.

Nossos stakeholders esperam que adotemos uma atitude íntegra em todas as nossas ativida-
des. 

Em alguns casos, cumprir esses padrões de integridade elevados pode ocasionar perdas de 
negócios. Por outro lado, sabemos que também nos confere uma vantagem nos negócios.
 
Cada empregado da Roche contribui para a sua integridade como empresa, através da sua 
conduta. 

Dado que a atividade da Roche é de âmbito mundial, a conduta incorreta de um empregado em 
um determinado país pode ter implicações negativas para a Roche globalmente.

Os termos e condições que determinam o comportamento adequado em negócios devem ser 
avaliados caso a caso, tendo em consideração os parâmetros relevantes de cada caso individu-
al. Uma vez que as normas legais evoluem ao longo do tempo, é necessária uma reavaliação 
constante do comportamento profissional exigido.

A Roche fornece a seus empregados e parceiros comerciais as informações, instruções, forma-
ção, orientação e apoio apropriados para cumprir os padrões de integridade nos negócios da 
empresa.

Todos nós devemos:

–  Cumprir todas as leis e normas aplicáveis, bem como os altos padrões de integridade 
definidos pela Roche. 

–  Avaliar cuidadosamente, caso a caso, se o nosso comportamento profissional está à altura 
das expectativas e padrões de integridade nos negócios da Roche.

–  Lembrar que a integridade da Roche como empresa depende do nosso comportamento.

P Recentemente, recebi uma meta de 

vendas ambiciosa. Para bater a meta e 

ganhar um bônus, terei de violar os 

padrões de integridade nos negócios 

da Roche. Posso fazer isso?

R Não. Você deve cumprir a todo o 

tempo os padrões de integridade nos 

negócios da Roche. Discuta a 

situação abertamente com seu gestor 

direto e encontre uma solução que 

esteja alinhada com os padrões de 

integridade nos negócios da Roche.

P Meu gestor direto me pediu para 

fazer algo que, em minha opinião, não 

está de acordo com os padrões de 

integridade nos negócios da Roche. O 

que devo fazer?

R Informe imediatamente o seu gestor 

direto sobre suas reservas. Isso pode 

exigir uma certa coragem, mas é a 

atitude certa. Lembre-se: em última 

instância, você é o responsável pelo 

seu comportamento profissional. Se o 

seu gestor direto insistir ou lhe pedir 

para não se pronunciar sobre o 

assunto, você deve contatar 

imediatamente o Compliance Officer 

local ou o Chief Compliance Officer. 

Como alternativa, você também pode 

usar o SpeakUp Line do Grupo Roche.

Integridade Corporativa
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Suborno e Vantagens Ilícitas
Não toleramos suborno nem qualquer outra forma de  
comportamento profissional corrupto

A Roche repudia todas as formas de comportamentos corruptos, como suborno (público, pri-
vado, ativo e passivo), desvio, fraude, roubo e concessão de vantagens impróprias. A Diretriz 
Roche sobre Integridade nos Negócios oferece orientações adicionais sobre esses tópicos.

Suborno 
Os empregados da Roche e seus parceiros comerciais não estão autorizados a dar, prometer 
dar, solicitar ou aceitar qualquer forma de vantagem imprópria, direta ou indiretamente, de ou 
para qualquer indivíduo ou organização com o objetivo de obter ou manter negócios em troca. 
As vantagens ilícitas incluem descontos ilegais, subornos, propinas ou pagamentos ilícitos. 
Uma vantagem imprópria pode ser qualquer coisa de valor, incluindo, entre outras, pagamen-
tos, refeições, presentes, entretenimento, viagens, despesas ou acordos falsos.

Concessão de vantagens impróprias
Também é proibido conceder ou prometer conceder uma vantagem imprópria sem uma deci-
são comercial específica em mente. Ao contrário do que ocorre no caso do suborno, aqui não 
há “serviço em troca de algo”. Assim, a vantagem imprópria pode ser vista como um pagamen-
to de “cortesia”, para aumentar o nível de simpatia em relação ao pagador.

Os empregados da Roche devem ter em mente que a percepção é importante e que seu com-
portamento poderia ser considerado como um suborno ou proposta de vantagem imprópria, 
independentemente de sua intenção. 

Estes princípios se aplicam globalmente, a todas as transações de negócios públicas e priva-
das envolvendo a Roche. Muitos países têm leis que tornam crime o suborno e/ou o ofereci-
mento de vantagens impróprias a entidades públicas. A violação dessas ou de outras leis que 
proíbem práticas competitivas desleais pode resultar em ações criminais e civis contra a Ro-
che e os indivíduos envolvidos.

A concessão de vantagens a parceiros comerciais e outros terceiros pode ser admissível des-
de que sejam observados todos os requisitos da Diretriz Roche sobre Integridade nos Negó-
cios e obtidas as aprovações locais aplicáveis. 

Integridade Corporativa

P Negociei um acordo de palestrante 

com um profissional de saúde (HCP) 

para um evento de oncologia da 

Empresa. Antes do evento, o HCP me 

informa que não poderá dar a palestra 

combinada. Meu gestor direto acha que 

esse HCP é importante para os nossos 

negócios e solicita que o pagamento de 

acordo com o contrato seja feito mesmo 

assim. O que devo fazer?

R Você deve imediatamente informar 

seu gestor direto sobre sua preocupa-

ção e dizer que não irá realizar o 

pagamento conforme o contrato, uma 

vez que pagar o HCP por serviços não 

prestados seria considerado suborno. 

Se o seu gestor direto insistir ou lhe 

pedir para não se pronunciar sobre o 

assunto, você deve contatar imediata-

mente o Compliance Officer local ou o 

Chief Compliance Officer. Como 

alternativa, você também pode usar o 

SpeakUp Line do Grupo Roche.

P De acordo com os costumes locais, é 

uma prática socialmente aceita dar 

“pequenos” presentes a parceiros 

comerciais no ano novo. Isso é 

permitido?

R Sim, desde que sejam cumpridos 

todos os requisitos definidos pela 

Diretriz sobre Integridade nos Negócios 

e obtidas as aprovações locais 

aplicáveis. 

P São admissíveis pagamentos 

facilitadores em forma de “pequenos” 

subornos? 

R Não. De acordo com o Código de 

Conduta do Grupo Roche e com 

diversas leis nacionais, é proibida 

qualquer forma de suborno, indepen-

dentemente da quantia. Desta forma, é 

proibida qualquer forma de pagamento 

facilitador, a menos que estes possam 

ser considerados como vantagens 

admissíveis. 
Mais informações e orientações: Diretriz da Roche Roche Behaviour in Business – Diretriz sobre Integridade nos 

Negócios; Diretivas (Pharma e Dia/DC) sobre Interações com Profissionais de Saúde e Organizações de Saúde; Diretrizes 

de Boas Práticas da Roche sobre o Trabalho junto a Representantes do Governo; Questionário de Compliance Anticorrup-

ção para Parceiros Comerciais da Roche (ferramenta de autoavaliação); Confirmação de Garantia de Compliance Anticor-

rupção dos Parceiros Comerciais da Roche; programa de e-learning “Roche Behaviour in Business - Adendo I” (RoBiB 

Add I). Esses materiais podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). 
Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas a suborno e vantagens impróprias, entre em contato com seu 

gestor direto, o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer ou a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código 

de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está 

envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a 

subornos ou vantagens impróprias, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

Todos nós devemos:

– Cumprir os requisitos contidos na Diretriz Roche sobre Integridade nos Negócios. 
– Não praticar, tolerar ou apoiar, de qualquer forma, atitudes corruptas nos negócios. 
– Nunca conceder, prometer conceder ou aceitar qualquer forma de vantagem imprópria. 
–  Verificar cuidadosamente se a concessão de uma vantagem está de acordo com os 

padrões da Roche de integridade nos negócios.
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Lei de Concorrência 
Violar as leis de concorrência não compensa

As leis de concorrência – também conhecidas como leis antitruste - foram concebidas para 
proteger a concorrência. Elas proíbem atitudes comerciais que têm como objetivo ou efeito 
impedir, restringir ou distorcer a concorrência (por exemplo, fixação de preços e alocação de 
mercados ou clientes).

A Roche apoia todos os esforços para promover e proteger a concorrência, incluindo a prote-
ção legítima da propriedade intelectual e dos direitos de comercialização. 

A Roche preparou um abrangente programa de compliance antitruste. Os empregados que 
têm de lidar com questões de concorrência em suas atividades devem compreender os prin-
cípios básicos da lei de concorrência e a importância de cumprir essas leis. Se a resposta para 
uma questão específica sobre lei de concorrência não estiver clara, devem procurar aconse-
lhamento.

As punições por violações das leis de concorrência são severas. Além da responsabilidade da 
Roche como empresa, os empregados que apresentem atitudes anticoncorrenciais estarão 
sujeitos a penalidades.

Apesar do compromisso assumido pela Roche de cumprir as leis de concorrência aplicáveis, a 
Roche pode tornar-se alvo de uma investigação não anunciada pelas autoridades antitruste (o 
chamado “dawn raid”). No caso de uma investigação, a Roche colaborará totalmente com os 
investigadores e não destruirá quaisquer documentos, dados ou selos oficiais.

Os empregados da Roche envolvidos em processos de licitação devem estar familiarizados 
com as leis de licitação aplicáveis e cumpri-las. A transparência deve ser mantida ao longo de 
todo o ciclo de compras, através do cumprimento de todos os procedimentos formais aplicá-
veis e do fornecimento de informações corretas, transparentes e não discriminatórias às enti-
dades governamentais tomadoras de decisão.

A Roche respeita os empreendimentos legítimos de seus concorrentes, incluindo fabricantes 
de genéricos e biossimilares. Entretanto, também esperamos que eles cumpram as leis, regu-
lamentos e códigos do setor aplicáveis. A Roche não tolera declarações enganosas que deni-
gram os seus produtos e defende seus interesses contra a concorrência desleal.

Todos nós devemos:

–  Cumprir as leis de concorrência aplicáveis e não perturbar ou colocar, de maneira 
anticoncorrencial, obstáculos para a concorrência legítima.

–  Procurar aconselhamento legal em caso de dúvida. 
–  Cooperar totalmente com as autoridades no caso de uma investigação.

Integridade Corporativa

P Trabalho no Departamento de Marke-

ting e sei que um concorrente está 

concedendo descontos elevados a 

clientes, para aumentar a sua fatia de 

mercado. Posso contatar este 

concorrente e acordar em relação a 

preços de venda e à alocação de 

determinados clientes e mercados?

R Não. A determinação conjunta de 

preços de compra ou venda e da 

alocação de clientes e mercados é uma 

violação grave da lei de concorrência. A 

Roche proíbe estritamente esse tipo de 

comportamento anticoncorrencial por 

parte dos seus empregados. 

P As autoridades antitruste iniciaram 

uma investigação surpresa (“dawn 

raid”) na empresa da Roche em que 

trabalho. Uma troca de correspondên-

cias que tive recentemente com um 

concorrente da Roche está me 

deixando preocupado, porque pode ser 

interpretada como evidência de 

comportamento anticoncorrencial. Devo 

destruir as correspondências?

R Não. Nunca se deve destruir 

quaisquer documentos ou dados que 

possam ser relevantes para uma 

investigação antitruste (para mais 

informações, consulte o capítulo 

“Gestão de registros”). No caso de uma 

investigação, a Roche colaborará 

totalmente com as autoridades.

P Fomos convidados a participar de 

uma licitação. Durante uma reunião de 

uma associação do setor, concordo 

com meus concorrentes em não 

participar da licitação. Esse comporta-

mento é admissível?

R Não, esse comportamento é 

anticoncorrencial e viola a lei de 

concorrência.

Mais informações e orientações: Diretriz da Roche Comportamento em Concorrência – Um Guia para a Lei da Con-

corrência; Diretriz da Roche sobre Investigações de Lei da Concorrência (“Dawn Raid”); Diretriz Roche sobre Licitações; 

Questionário da Roche Conformidade de Comportamento em Concorrência (ferramenta de autoavaliação); programa de 

e-learning “Diálogos Interativos de Lei de Concorrência (RoCLID) ”. Esses materiais podem ser encontrados na intranet da 

Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas ao cum-

primento das leis de concorrência, entre em contato com seu gestor direto, o Departamento Jurídico do Grupo, o Com-

pliance Officer local, o Chief Compliance Officer, ou com a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do 

Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém 

fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a leis de concorrência, 

fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 
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Rigor nos Relatórios e Contas
Criamos e reportamos informações financeiras e não  
financeiras corretas e verdadeiras

Mais informações e orientações: O Manual de Relatório do Grupo Roche pode ser encontrado na intranet da Roche 

(website do Departamento Jurídico e do Departamento Financeiro do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de 

dúvidas com relação à acuidade de relatórios, entre em contato com o seu gestor direto ou com os especialistas finan-

ceiros. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, 

está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a rigor nos relatórios e 

contas, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

A integridade de dados é fundamental para os nossos negócios.

Garantimos que quaisquer dados, informações ou arquivos que criamos, ou pelos quais somos 
responsáveis, são corretos e verdadeiros. Estes podem assumir várias formas, incluindo rela-
tórios anuais da Roche, dados de investigação e desenvolvimento, pedidos de reembolso para 
despesas pessoais e de deslocamento e, até mesmo, nossos e-mails.

A Roche deve cumprir as leis aplicáveis e os padrões externos de contabilidade e assegurar 
que as informações fornecidas a auditores e stakeholders, tais como investidores de emprés-
timos e ações, bem como a agências regulamentares e organismos governamentais, forneçam 
um panorama correto e verdadeiro de sua situação financeira.

Nunca devemos incluir afirmações ou registros falsos ou enganosos em qualquer relatório, pu-
blicação, arquivo ou pedido de reembolso de despesas.

A falsificação de arquivos e contas ou a deturpação de fatos pode constituir fraude. Além da 
responsabilidade da Roche como empresa, empregados que apresentem esse tipo de atitude 
ilegal estarão sujeitos a penalidades rigorosas.

Todos nós devemos:

–  Nos certificar de que as informações financeiras ou não, criadas ou reportadas por nós 
sejam verdadeiras, honestas e completas.

–  Nunca deturpar fatos em qualquer relatório, publicação, arquivo ou outro documento da 
Roche.

Integridade Corporativa

P Estamos próximos do final do nosso 

período de relatórios e o meu gestor 

direto me pediu para registrar vendas 

que ele espera para um determinado 

cliente, embora ainda não tenhamos uma 

encomenda firme do cliente. Isso está 

correto?

R Não. Falsificar relatórios e contas

ou deturpar fatos pode constituir fraude 

e, além de uma ação disciplinar, pode 

resultar em penalidades civis e criminais 

para você e para a Roche. Nunca inclua 

informações falsas ou enganosas

em um documento da Roche.

P Tenho feito muitas viagens de 

negócios ultimamente e perdi alguns dos 

meus recibos de hotel. Um colega que já 

passou por essa situação diz que não há 

problema em apresentar alguns recibos 

fictícios. É verdade?

R Não. Se fizer isso, estará falsificando 

seu relatório de despesas e isso não é 

aceitável. Você deve falar com o seu 

gestor direto para encontrar uma solução

adequada. 



31

Impostos
Estamos comprometidos em cumprir as leis fiscais nos países 
em que operamos

Mais informações e orientações: Mais informações e orientações podem ser encontradas na intranet da Roche 

(website do Departamento Financeiro do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas em relação a impos-

tos, em contato com o responsável tributário local ou com o Departamento Tributário do Grupo. Fale: se você acha, de 

boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar 

prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a impostos, fale utilizando os canais de denúncia 

disponíveis.

A Roche opera globalmente e é nossa obrigação cumprir as exigências fiscais em qualquer 
país em que operamos. Isso inclui obrigações tributárias de todos os tipos: no caso da Roche, 
principalmente imposto de renda e imposto sobre vendas ou de valor agregado.

O imposto de renda é calculado com base na renda tributável. A renda tributável de uma em-
presa pertencente a um grupo depende fortemente dos preços de transferência de mercado-
rias e serviços adquiridos de/ou vendidos para outras empresas do grupo. As autoridades 
fiscais podem reivindicar uma renda tributável maior, solicitando preços de transferência mais 
baixos em compras e/ou preços de transferência mais altos em vendas. Consequentemente, a 
renda tributável pode ser maior para uma das partes envolvidas na transação. Se a autoridade 
fiscal do outro país envolvido na transação não ajustar a renda de forma correspondente, os 
ajustes de renda do primeiro país levarão à dupla tributação para a Roche.

Para evitar ou pelo menos reduzir a probabilidade de dupla tributação, as empresas da Roche 
empregam as Orientações sobre Preços de Transferência para Empresas Multinacionais e Ad-
ministrações Fiscais, da OCDE, nas transações internacionais de bens e serviços. Isso inclui a 
aplicação do método de preço de transferência adequado, com base na análise das funções 
realizadas e dos riscos assumidos, bem como na documentação apropriada.

Em casos particulares, a Roche e a autoridade fiscal respectiva podem entrar em desacordo  
em relação à aplicação correta da lei tributária local e das orientações sobre preços de trans-
ferência da OCDE. Além disso, a autoridade fiscal nacional de um país pode ter uma opinião 
diferente da opinião da autoridade fiscal nacional de outro país no que diz respeito aos preços 
de transferência aplicados. Em alguns casos, pode haver até mesmo inconsistências entre as 
autoridades nacionais no mesmo país, uma vez que, por exemplo, as leis aduaneiras e tributá-
rias nem sempre estão alinhadas e consistentes. Entretanto, a Roche está comprometida em 
cumprir as leis tributárias. No caso de conflitos, a Roche contribui positivamente com as auto-
ridades respectivas, para encontrar soluções equilibradas de acordo com as leis aplicáveis.

Todos nós devemos:

–  Cumprir a legislação tributária nos países onde operamos.
–  Aplicar preços de transferência de acordo com as Orientações sobre Preços de Transfe-

rência da OCDE para Empresas Multinacionais e Administrações Fiscais.
–  Contribuir de maneira ativa e positiva para alcançar soluções em caso de conflitos com 

autoridades tributárias locais ou entre autoridades nacionais.

Integridade Corporativa

P Disponho de opções diferentes em 

relação ao fluxo planejado de um 

produto e os preços associados. Não 

estou certo em relação às consequên-

cias tributárias das diferentes opções 

(ex., em relação a imposto de renda e 

outros impostos, tais como imposto de 

valor agregado). O que devo fazer?

R Entre em contato com o responsável 

tributário local ou com a sua pessoa de 

contato no Departamento Tributário do 

Grupo, visando a coordenação entre os 

diversos grupos envolvidos. 

P Tenho dúvidas de que os termos e 

condições de fato ou previstos em um 

contrato entre empresas cumpram as 

normas de plena concorrência 

conforme as orientações sobre preços 

de transferência da OECD ou a 

legislação local.

R Inclua a sua pessoa de contato do 

Departamento Tributário em discussões 

adicionais sobre o assunto.

P O que fazer se as autoridades fiscais 

questionarem os preços de transferên-

cia em transações internacionais?

R Entre em contato com o responsável 

no Departamento Tributário para análise 

e adote as medidas adequadas para 

cumprir a legislação local e as orienta- 

ções sobre preços de transferência da 

OECD, bem como para evitar dupla 

tributação.
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Controle de Alfândega, Comércio e 
Exportação 
Fundamental para um fluxo efetivo e eficaz de produtos

Mais informações e orientações: A Diretriz de Controle de Exportação Padrão da Roche pode ser encontrada na 

intranet da Roche (site de Compliance de Exportação). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas em relação a 

Controle de Exportação, entre em contato com o responsável local de Controle de Exportação ou com o Chefe de 

Controle de Exportação. Em caso de dúvidas em relação a Alfândega e Comércio, entre em contato com o Departa-

mento de Assuntos de Comércio Exterior e Aduana. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma ativida-

de em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola os regula-

mentos de alfândega, comércio e exportação, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

Qualquer transação, independentemente de ser realizada entre diferentes países ou em um 
mesmo país, pode estar sujeita a regulamentações nacionais e internacionais de aduana, co-
mércio e/ou exportação. 

Uma vez que realizar transações comerciais internacionais é um privilégio, a Roche se com-
promete a cumprir todas as normas de aduana, comércio e exportação, levando em conta pos-
síveis conflitos regulamentares entre os países nos quais opera. Deixar de agir assim, poderá 
ocasionar responsabilização civil ou criminal e perda dos benefícios de exportação.

Alfândega e comércio 
A Roche opera em âmbito mundial e processa, diariamente, importações, exportações e o 
transporte de variedades de produtos. Para que passem rapidamente pelos controles de alfân-
dega, as remessas devem ser preparadas por um departamento de logística, de acordo com 
orientações especializadas, garantindo o cumprimento de normas nacionais e internacionais. 

As leis aduaneiras são aplicáveis independentemente da quantidade, do tipo de material ou do 
modo de transporte. Além de inspecionar o cumprimento das leis alfandegárias, as autorida-
des de aduana realizam outras atividades para as autoridades locais, como por exemplo, regu-
lamentação veterinária, agrícola, médica, regulatória, fiscal e de propriedade intelectual. Isso 
também se aplica a mercadorias fornecidas sem custo. 

Controle de exportação  
Os empregados da Roche envolvidos em atividades de comércio exterior devem recusar participar 
de transações não admissíveis, segundo normas de controle de exportação nacionais ou interna-
cionais ou com a diretriz interna conhecida como Controle de Exportação Padrão da Roche. 

Antes de negociar com novos parceiros comerciais, os empregados devem certificarse de que 
não há a inclusão de tais parceiros em listas nacionais/internacionais de entidades com em-
bargos ou sanções. Antes de realizar a exportação de commodities, software ou tecnologias 
comerciais ou não comerciais, por meios físicos ou eletrônicos, dentro ou fora da Roche, os 
empregados devem garantir que o item não é controlado e não exige licença de exportação/
reexportação pelas autoridades. Algumas regiões-destino estão sujeitas a controles abran-
gentes de comércio exterior, conhecidos como embargos e sanções, e exigem um controle 
adicional antes do procedimento. 

Todos nós devemos:

–  Comunicar-nos de forma pontual, através de informações verdadeiras e completas. 
–  Verificar a conformidade em relação às normas de controle nacionais e internacionais de 

alfândega, comércio e exportação ao desenvolver e adequar processos. 
–  Entrar rapidamente em contato com o departamento especializado associado em caso de 

perguntas ou para tratar de um erro. 

Integridade Corporativa

P Estou preparando os documentos 

para uma remessa internacional. O que 

devo considerar? 

R  Os empregados que solicitem o 

envio de produtos são responsáveis por 

fornecer informações completas e 

verdadeiras para o processamento de 

exportação ou importação. Esteja ciente 

de que existem restrições e proibições 

em relação a certos tipos de remessa 

para certos locais. Para mais 

informações, entre em contato com o 

responsável pelo controle de 

exportação.

P Quero exportar equipamentos de TI 

dos EUA para um colega da Roche no 

exterior. Uma vez que os equipamentos 

permanecerão na Roche, é necessário 

verificar as normas de alfândega, 

comércio e exportação? 

R Sim. Você deve se orientar junto ao 

departamento de logística local e ao 

responsável pelo controle de 

exportação local antes de realizar 

qualquer envio. 

P Se eu detectar um erro, qual é a 

minha obrigação?

R Se você notar um erro, tem a 

obrigação de entrar em contato 

rapidamente com o departamento 

especializado associado, para abordar o 

assunto, contribuir para a solução do 

problema e com a implementação. Essa 

atitude construtiva contribui para 

proteger os direitos de operação da 

Roche. 

P Quais são as consequências se eu 

violar as normas de controle de 

alfândega, comércio e exportação?

R A Roche não tolera violações das 

normas e adotará as medidas e sanções 

adequadas. Você será responsabilizado 

pela sua atitude.
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Privacidade de Dados
Processamos dados pessoais com o devido cuidado

Mais informações e orientações: Diretriz da Roche sobre Proteção de Dados Pessoais; Gráfico da Roche sobre 

Genética. Esses documentos podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do 

Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas de compliance relacionadas a proteção e processamento 

corretos de dados pessoais, entre em contato com o seu gestor direto, com o Coordenador de Privacidade de Dados 

ou com o responsável pela privacidade do grupo. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade 

em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições 

no que diz respeito à privacidade de dados, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

A Roche opera em todo o mundo e utiliza diversos sistemas eletrônicos para processar, trocar 
e compartilhar informações entre unidades dentro do Grupo Roche e com terceiros. Para au-
mentar a cooperação em todos os campos, é preciso que haja intercâmbio de dados pessoais. 
Esta tendência é reforçada pelo uso crescente de meios de telecomunicação modernos, ferra-
mentas e plataformas de colaboração eletrônicas.

A Roche se compromete a respeitar a privacidade de dados e desenvolveu princípios que de-
vem ser consistentemente aplicados durante o processamento de dados pessoais no Grupo 
Roche e pelos seus parceiros comerciais.

Estando ativa na investigação clínica e genética, a Roche deve garantir que os dados médicos 
pessoais sejam processados com cuidado. A Roche toma os devidos cuidados para prevenir 
qualquer utilização indevida ou acesso não autorizado a informações de saúde pessoais sob 
seu controle.

Todo o processamento de dados pessoais (por exemplo, dados sobre empregados, parceiros 
comerciais, clientes e fornecedores) deve ser feito em conformidade com as leis de privacida-
de de dados aplicáveis e com os princípios da Roche.

Todos nós devemos:

–  Assegurar que o processamento dos dados pessoais seja feito com o devido cuidado e 
apenas para o princípio legítimo definido para o qual foram coletados e de acordo com as 
leis e princípios da Roche aplicáveis.

–  Nunca coletar mais dados pessoais do que o necessário para um objetivo particular 
definido. 

–  Armazenar dados pessoais pelo menor período necessário, conforme a finalidade para a 
qual os dados foram coletados.

Integridade Corporativa

P Trabalho em uma unidade de 

pesquisa clínica com acesso a dados 

médicos pessoais que gostaria de 

compartilhar com um colega. Isso está 

correto?

R Ativa em investigação clínica e 

genética, a Roche deve garantir que 

informações médicas sejam processadas 

com cuidado. Como empregado da 

Roche, você tem obrigação de tratar 

essas informações como confidenciais 

e partilhá-las somente com colegas que 

as necessitam no trabalho, somente se 

permitido pelas leis aplicáveis e 

respeitando sua finalidade.

P A Roche deseja colaborar com um 

aoutra entidade que está processando 

dados ou acessando os nossos dados 

em outros países. O que deve ser 

considerado?

R Qualquer intercâmbio de dados 

pessoais entre empresas do Grupo 

Roche ou com terceiros, exige medidas 

adequadas para garantir a conformida-

de com as leis de privacidade de dados 

e com os princípios da Roche, se 

houver troca de dados pessoais entre 

países.

P Estou utilizando um laptop da 

empresa para escrever e-mails pessoais 

sobre assuntos não comerciais. Sou 

notificado de que estou sendo incluído 

em uma investigação sobre violação de 

compliance por um colega e que meu 

laptop será rastreado por um promotor. 

O investigador externo está autorizado 

a examinar meus e-mails pessoais?

R Seus e-mails podem ser examinados 

interna ou externamente no âmbito de 

uma investigação. A Roche ou 

autoridades podem ter motivos para 

acessar seus dispositivos ou suas 

contas de TI, justificando o acesso ao 

conteúdo de comunicações privadas. 

Lembre que a privacidade de dados 

contidos em dispositivos ou sistemas da 

empresa não é garantida sem reservas, 

mesmo se forem provenientes de uso 

pessoal.
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Emprego na Roche
Oferecemos desafios atrativos e definimos padrões elevados

Mais informações e orientações: Documento de Posicionamento da Roche sobre Respeito aos Direitos Humanos; 

Política de Emprego do Grupo Roche. Esses documentos podem ser encontrados na internet e na intranet da Roche 

(website do Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas em relação a questões 

de emprego, entre em contato com o seu gestor direto ou com os Departamento de RH local. Fale: se você acha, de 

boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar 

prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito à Diretriz de emprego ou leis trabalhistas, fale utilizan-

do os canais de denúncia disponíveis. 

A Roche oferece a seus empregados em todo o mundo um local de trabalho inovador, orien-
tado para o crescimento e cheio de desafios. Os Valores da Roche Integridade, Coragem e 
Paixão – têm como objetivo guiar as nossas decisões e ações como indivíduos e como orga-
nização. São os pilares da nossa cultura corporativa e aplicam-se em todo o Grupo Roche.

A Roche assume o compromisso de promover respeito e confiança mútuos.

A Política de Emprego do Grupo Roche estabelece padrões uniformes mínimos para todas as 
empresas e empregados da Roche. Essa política abrange tópicos como recrutamento, promo-
ção, desenvolvimento de carreira, remuneração, diversidade, proibição de trabalho forçado e 
trabalho infantil, liberdade de filiação e determina o que a Roche espera dos seus empregados.

A Roche respeita o direito de todos os empregados de adesão a qualquer associação de empre-
gados legalmente reconhecida e cumprirá todas as leis relativas à representação de empregados. 
A Roche se esforça para manter um diálogo aberto com todos os representantes de empregados.

Nossos sete Compromissos de Liderança definem expectativas claras para todos os líderes na 
Roche e representam a nossa promessa de liderança a nossos empregados. Independente-
mente da área de trabalho ou do nível, a Roche espera que cada um desses líderes demonstre 
esse comprometimento dia após dia: 

Acredito profundamente que cada empregado da Roche merece um líder excelente. Dia após 
dia, lidero por meio do exemplo, demonstrando consistentemente nossos valores de Integridade, 
Coragem e Paixão. Isso significa que:
  1. Tenho interesse genuíno pelas pessoas.
  2. Ouço com atenção, falo a verdade e explico o “por quê”.
  3. Incentivo as pessoas a tomar decisões e confio nelas. 
  4. Descubro e desenvolvo o potencial nas pessoas.
  5. Luto pela excelência e por resultados extraordinários.
  6. Defino prioridades e simplifico o trabalho. 
  7. Parabenizo as pessoas quando fazem um trabalho bem feito.

Regularmente, realizamos uma pesquisa global de opinião de empregados, com o objetivo de 
obter um retorno sincero e anônimo em relação às necessidades e expectativas para identifi-
car áreas de melhoria. Essas pesquisas também são utilizadas para determinar o nível de en-
gajamento com a empresa.

Todos nós devemos:

–   Ter uma atitude alinhada com os Valores da Roche.
–   Agir à altura das expectativas da Roche.
–   Como líder, demonstrar os Compromissos de Liderança dia após dia.

P Quais são os três Valores que se 

aplicam a todo o Grupo Roche?

R Integridade, Coragem e Paixão.

P Qual é a relevância dos Valores da 

Roche para o meu trabalho diário?

R Eles existem para serem colocados 

em prática. Utilize-os no seu trabalho 

diário para orientar suas ações e 

decisões.

P Estou interessado em questões 

relacionadas ao emprego. Onde posso 

encontrar informações sobre a posição 

da Roche relativamente a trabalho 

forçado e trabalho infantil?

R No Documento de Posicionamento 

da Roche sobre Respeito aos Direitos 

Humanos e na Política de Emprego do 

Grupo Roche.

P Por que temos os sete Compromis-

sos de Liderança? 

R Eles definem expectativas claras para 

todos os líderes na Roche e represen-

tam a promessa de liderança perante os 

empregados. Independentemente da 

área de trabalho ou do nível, a Roche 

espera que cada um desses líderes 

demonstre esse comprometimento dia 

após dia.

Emprego
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Discriminação e Assédio
Valorizamos a diversidade e a inclusão como parte de um 
ambiente de trabalho inspirador

Mais informações e orientações: Política de Emprego do Grupo Roche; Diretriz da Roche sobre HIV/AIDS no local de 

trabalho. Esses documentos podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). 

Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas a questões de discriminação e assédio, entre em contato com 

seu gestor direto, o Departamento de RH local, o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer, ou com a Linha 

de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com 

uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as 

disposições no que diz respeito à discriminação e assédio, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

A Roche teve sempre uma postura aberta a abordagens novas e diferentes, atuando em diver-
sos países com muitas culturas diferentes. A diversidade oferece vantagens, mas também exi-
ge uma gestão cuidadosa, para que se evite mal-entendidos e conflitos. Através dessa gestão 
cuidadosa, é possível implementar essa diversidade valiosa. Na Roche, valorizamos e gerimos 
a diversidade por meio de um ambiente inclusivo, uma vez que estamos convencidos de que 
isso é fundamental para promover a inovação e motivar o comprometimento dos empregados. 
A variedade de origens, culturas, línguas, ideias e pensamentos do nosso pessoal nos ajuda a 
manter uma vantagem competitiva. 

A cultura inclusiva da Roche consiste em valorizar as diferenças entre os empregados e traba-
lhar ativamente para criar um ambiente em que todos possam compartilhar novas ideias e for-
mas de trabalho e desenvolver todo nosso potencial.

A Roche se compromete a conferir um tratamento justo e igualitário a todos os empregados e 
a todas as pessoas que procuram emprego na Roche, incluindo oportunidades iguais de de-
senvolvimento e progresso. Não toleramos qualquer forma de discriminação ou assédio no lo-
cal de trabalho.

Não é aceito que empregados sejam submetidos no local de trabalho a atitudes ofensivas, 
abusivas ou de outra forma indesejáveis, que violem a dignidade pessoal do indivíduo em 
questão ou criem um ambiente intimidador, hostil ou humilhante para o mesmo (ex., assédio 
físico, sexual, psicológico, verbal ou de qualquer outro tipo).

Faz parte da diretriz da Roche assegurar que seus empregados não apresentem comporta-
mentos discriminativos devido a sexo, idade, etnia, origem nacional, religião, incapacidade, 
orientação sexual, HIV/Aids, cidadania, informação genética ou outro caráter relevante prote-
gido pelas leis aplicáveis. 

Tais princípios aplicam-se a todos os aspectos da relação de emprego, tais como contratação, 
atribuições, promoção, remuneração, disciplina e rescisão.

Se acharmos que alguém foi alvo de discriminação ou assédio, devemos reportar esse mau 
comportamento. 

Todos nós devemos:

–   Tratar a diversidade como uma prioridade e uma oportunidade para o sucesso de nossos 
negócios.

–   Certificar-nos que não discriminamos ninguém.
–   Nunca se envolver em qualquer forma de assédio no local de trabalho.
–   Falar, se tivermos conhecimento de qualquer discriminação ou assédio no local de 

trabalho.

Emprego

P Por que a Roche valoriza a 

diversidade?

R Como uma empresa sempre aberta a 

tecnologias e abordagens novas e 

diversas, a Roche vem marcando a 

história da medicina desde o início. A 

diversidade não é apenas um 

pré-requisito fundamental para a 

inovação, mas também um enriqueci-

mento pessoal e cultural no trabalho 

para todos os empregados.

P Tenho a impressão de que o meu 

gestor direto não gosta de mim e 

começou a me assediar de várias 

formas. O que devo fazer?

R Abordar rapidamente o problema, de 

forma aberta e direta junto ao seu 

gestor direto é, em muitos casos, a 

melhor solução, uma vez que dá a 

ambos a oportunidade de esclarecer a 

situação. No entanto, pode haver 

circunstâncias em que você prefira falar 

confidencialmente com um representan-

te do Departamento de RH ou com o 

Compliance Officer local. Como 

alternativa, você também pode usar o 

SpeakUp Line do Grupo Roche.
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Saúde, Segurança e Meio Ambiente
Promovemos e fornecemos um local de trabalho saudável,  
seguro e ambientalmente adequado

Mais informações e orientações: Diversos Documentos de Posicionamento da Roche (ex., Documento de Posiciona-

mento da Roche sobre SHE na Cadeia de Abastecimento; Documentos de Posicionamento da Roche sobre Produtos 

Farmacêuticos e o Meio Ambiente); Política da Roche sobre SHE no Grupo Roche; Diretrizes da Roche para Garantia de 

SHE no Grupo Roche; programa de e-learning “Saúde, Segurança e Proteção Ambiental” (RoSHE). Esses materiais estão 

disponíveis na intranet da Roche (website de SHE do Grupo e do Departamento Jurídico do Grupo) e, parcialmente, na 

internet da Roche. Ajuda e aconselhamento: em caso de perguntas relacionadas a questões de segurança, saúde e 

meio-ambiente, entre em contato com o Gerente de SHE local. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma 

atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as dispo-

sições no que diz respeito à saúde, segurança e proteção ambiental, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

Saúde, segurança e proteção ambiental (SHE, na sigla em inglês) são parte integrante de nos-
sas operações e, por isso, abordamos esses tópicos com o mesmo nível de compromisso que 
conferimos a qualquer atividade relacionada aos negócios.

Como parte de seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, a Roche busca proati-
vamente empregar tecnologias e processos novos e mais sustentáveis, para minimizar os im-
pactos ao meio ambiente.

As operações da Roche são realizadas com base nas leis e regulamentos de saúde, segurança 
e meio ambiente aplicáveis, nos padrões da empresa e nas melhores práticas. Tomamos todas 
as medidas razoáveis e práticas para garantir um ambiente de trabalho saudável, seguro e com 
as melhores tecnologias de proteção ambiental disponíveis.

A política de saúde, segurança e proteção ambiental da Roche é implementada de forma sis-
temática, recorrendo a todas as medidas técnicas, organizacionais e pessoais necessárias.

Lutamos pela melhoria contínua sempre que possível e economicamente viável. Monitoramos 
regularmente nosso desempenho para garantir a conformidade com os nossos padrões e ob-
jetivos e garantir que as nossas atitudes, nossos processos e nossos equipamentos estejam 
sempre atualizados. 

Cada empregado é pessoalmente responsável pela saúde, segurança e proteção ambiental no 
local de trabalho na medida exigida pelas suas funções e de acordo com seus conhecimentos, 
capacidades e experiência. Todos nós devemos identificar áreas de melhoria e trabalhar con-
tinuamente por um ambiente melhor.

Emprego

P Quão importante é a proteção 

ambiental para a Roche?

R A proteção do meio ambiente tem 

uma prioridade elevada para a Roche. 

Como parte de seu compromisso com o 

desenvolvimento sustentável, a Roche 

busca proativamente empregar 

tecnologias e processos novos e mais 

sustentáveis para minimizar os impactos 

ao meio ambiente. A Roche

é reconhecida globalmente como líder 

em seus esforços de proteção 

ambiental. Todos os empregados da 

Roche podem e devem, dentro de suas 

esferas de responsabilidade e influência, 

contribuir para a proteção do meio 

ambiente.

P Temos um problema que afeta vários 

departamentos e países. Estamos 

planejando uma reunião que irá juntar 

várias equipes diferentes para discutir 

este tópico. O que devemos considerar 

no que diz respeito à SSA?

R As viagens aéreas têm um impacto 

significativo sobre o balanço ambiental 

total da Roche. Por conseguinte, 

necessitamos minimizar os voos 

profissionais através das seguintes 

considerações: 1. Organizar a reunião 

em um formato de videoconferência/

telepresença; 2. Se for necessária uma 

reunião presencial, reduzir o número de 

participantes - enviar um representante 

competente em vez de enviar toda a 

equipe; 3. Escolher um local que reduza 

as milhas totais; e 4. Associar a viagem 

de negócios a outras para reduzir as 

milhas.

Todos nós devemos:

–  Garantir a segurança e proteger a saúde e o meio ambiente em nosso local de trabalho, de 
acordo com nossos conhecimentos, capacidade e experiência.

–  Considerar questões relativas à saúde, segurança e meio ambiente em nosso trabalho diário.
–  Relatar questões relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente.
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Direitos de Propriedade Intelectual
Os direitos de propriedade intelectual são fundamentais para 
nossos negócios

Mais informações e orientações: Documento de Posicionamento da Roche sobre Falsificação, Informativo da Roche 

Melhorando o acesso à saúde: superando barreiras, Diretriz da Roche sobre Proteção de Direitos Autorais sobre Con-

teúdos Digitais. Esses documentos podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico 

do Grupo). Além disso, o livro “Lifesavers for millions” foi publicado pela Editiones Roche. Fale: se você acha, de boa-

fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar pres-

tes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a direitos de propriedade intelectual, fale utilizando os 

canais de denúncia disponíveis. 

Com a descoberta, desenvolvimento e fornecimento de medicamentos e sistemas de diagnós-
tico inovadores, ajudamos a tratar doenças graves e potencialmente fatais. Com o seu modelo 
de negócios, a Roche depende dos direitos de propriedade intelectual e da proteção eficiente  
destes.

As leis da propriedade intelectual protegem os ativos preciosos da Roche: nossas patentes, 
marcas comerciais, dados reguladores, direitos de autor, segredos comerciais, nomes de do-
mínios e direitos relacionados. A Roche apoia iniciativas concebidas para promover um am-
biente legal e regulamentar que proteja os direitos de propriedade intelectual.

A Roche está empenhada em respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros. A 
Roche espera que todos os seus empregados respeitem os direitos de propriedade intelectu-
al de terceiros em seu trabalho diário.

Sempre que nossos direitos de propriedade intelectual são violados, a Roche defende esses 
direitos. A violação de direitos de propriedade intelectual não só prejudica os ativos da Roche, 
mas, em muitos casos, constitui também uma ameaça à saúde e à segurança dos pacientes. A 
falsificação de produtos farmacêuticos e de diagnóstico, por exemplo, é ilegal e constitui um 
problema significativo para a saúde pública global. A Roche toma medidas apropriadas contra 
falsificações dentro de sua esfera de influência.

A saúde pública se beneficia do desenvolvimento de um medicamento após o período de pro-
teção da patente. Atualmente, mais de vinte medicamentos desenvolvidos pela Roche são 
considerados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como Medicamentos Essenciais.  
Estes incluem antibióticos, antimaláricos e medicamentos para quimioterapia que salvam vidas 
humanas e, em sua maioria, já não se encontram sob proteção de patente. Esses produtos não 
existiriam sem um sistema de patentes robusto, que apoia investimentos em inovação. São a 
prova da contribuição substancial e contínua da Roche para a saúde global, mesmo após a 
perda de exclusividade.

Reconhecemos que a flexibilidade em relação a patentes nos países mais pobres pode ajudar 
a ampliar o acesso a medicamentos. Por esse motivo, não registramos novas patentes nem 
exercemos patentes existentes em países menos desenvolvidos, conforme definido pela ONU, 
ou em países de baixa renda, conforme definido pelo Banco Mundial.

Todos nós devemos:

–   Proteger os direitos de propriedade intelectual da Roche.
–   Respeitar os direitos de propriedade intelectual de terceiros e esclarecer a situação com 

os especialistas em caso de dúvidas.

P Por que os direitos de propriedade 

intelectual são fundamentais para as 

atividades da Roche?

R Os direitos de propriedade 

intelectual, como patentes, marcas 

comerciais, dados reguladores, direitos 

de autor, segredos comerciais e nomes 

de domínios são ativos preciosos da 

nossa empresa. Permitem-nos dar 

continuidade ao nosso modelo de negó-

cios em inovação.

P O que posso fazer como empregado 

para proteger os direitos de proprieda-

de intelectual da Roche?

R Sempre que tomar conhecimento da 

violação de algum direito de proprieda-

de intelectual da Roche por terceiros, 

fale e informe o seu gestor direto. Sua 

contribuição ajuda a proteger os ativos 

valiosos da Roche.

P Trabalho no Departamento de Marke-

ting e gostaria de copiar um artigo de 

uma revista científica para distribuí-lo 

aos participantes de um workshop. 

Posso fazer isso?

R Os direitos de autor de terceiros 

devem ser devidamente considerados 

conforme o caso específico. Se tiver 

dúvidas quanto à situação dos direitos 

de autor, esclareça-as no Copyright 

Checkpoint, na intranet da Roche.

Ativos da Empresa
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Informações Confidenciais
Lidamos de forma cuidadosa com informações confidenciais,  
para proteger os bens e interesses da Roche

Mais informações e orientações: Sobre contrato de emprego; Diretrizes de Informações Concorrenciais da Roche para 

Empregados; programa de e-learning “Sensibilização em Inteligência Competitiva” (RoCIS). Esses materiais podem ser 

encontrados na intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso 

de dúvidas relacionadas a informações confidenciais, entre em contato com os gerentes locais de inteligência competiti-

va ou com o Departamento Jurídico do Grupo. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em 

que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que 

diz respeito a informações confidenciais, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

Como empregados da Roche, temos muitas formas de acesso a informações confidenciais 
relacionadas às nossas atividades. Isso inclui informações sobre projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, métodos de fabricação, planos de negócios, dados financeiros, estratégias 
de vendas e marketing, lançamento de novos produtos, atividades de fusão ou aquisição, etc.

Respeitamos as informações confidenciais pertencentes a terceiros. O compartilhamento de 
informações confidenciais com terceiros está sempre sujeito à assinatura de um acordo de 
confidencialidade.

Devemos estar cientes de que, em um ambiente competitivo, existem terceiros ávidos por  
obter acesso a informações confidenciais relacionadas às nossas atividades. Atividades de in-
teligência competitiva por terceiros fazem parte do nosso ramo. Devemos ser extremamente 
cuidadosos em relação à forma como lidamos com informações confidenciais em locais públi-
cos, tais como aviões, ônibus, táxis, bares e restaurantes.

As obrigações de confidencialidade fazem parte do contrato de emprego e continuam em  
vigor mesmo em caso de interrupção deste.

Todos nós devemos:

–  Compartilhar informações confidenciais apenas com pessoas que as necessitem e estejam 
autorizadas a obtê-las.

–  Estar atentos a atividades de inteligência competitiva de terceiros que possam prejudicar 
os ativos e interesses da Roche.

–  Respeitar a obrigação de confidencialidade contratual, mesmo após a rescisão do contrato 
de emprego.

Ativos da Empresa

P Trabalho para a Roche. Minha prima 

começou a trabalhar recentemente para 

outra empresa do mesmo setor. Ela está 

sempre disposta a conversar comigo 

sobre as diferenças e semelhanças 

entre a Roche e o seu novo emprega-

dor. Até que ponto posso falar?

R Você deve ter muito cuidado com o 

que diz, mesmo falando com um familiar 

próximo. Pergunte a si mesmo se as 

informações que você está comparti-

lhando estão disponíveis para o público 

em geral. Se não estiverem, você não 

deve compartilhar as informações 

confidenciais com a sua prima, uma vez 

que ela é uma pessoa não autorizada.

P Acabei de entrar para a Roche vindo 

de uma empresa concorrente e trouxe 

comigo muitas informações que acho 

que podem ser úteis para a empresa. 

Posso compartilhar essas informações 

com a minha nova equipe?

R Não. Você não está autorizado a 

compartilhar informações se estas 

possuírem um caráter confidencial. 

Mesmo após deixar a empresa, as 

informações continuam sendo confiden-

ciais. Você deve respeitar a obrigação 

de sigilo contratual mesmo após o fim 

do contrato de emprego com seu antigo 

empregador.

P Em uma viagem de avião para Nova 

Iorque com uma colega da Roche, falo 

com ela sobre os resultados confiden-

ciais de uma pesquisa clínica em curso. 

Isso está correto?

R Esteja sempre alerta em relação às 

atividades de inteligência competitiva 

da concorrência! Você deve ser 

extremamente cuidadoso em relação à 

forma como lida com informações 

confidenciais em locais públicos, tais 

como aviões, ônibus, táxis, bares e 

restaurantes.
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Ferramentas de Comunicação  
Eletrônicas
Usamos as ferramentas de comunicação eletrônicas com cuidado

Mais informações e orientações: Diretriz sobre o Uso de Ferramentas de Comunicação Eletrônicas da Roche; Diretriz 

de Segurança de Informação; Princípios de Mídia Social; Princípio de Orientação para Wikipedia; Práticas Promocionais 

para a Divisão Diagnóstica; programa de e-learning “Information Security End User Awareness”. Esses materiais podem 

ser encontrados na intranet da Roche (websites dos Departamentos Jurídico e de Comunicação do Grupo). Ajuda e 
aconselhamento: em caso de dúvidas sobre ferramentas de comunicação eletrônicas, entre em contato com o seu es-

pecialista de TI local. Em caso de dúvidas sobre o registro de um canal externo, visite o website de Governança Global 

Digital. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, 

está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito à utilização de ferramentas 

de comunicação eletrônicas, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

Entende-se por “Ferramentas de Comunicação Eletrônicas” os equipamentos de propriedade 
da Roche, como:
 – telefones, faxes, computadores, celulares e acessórios portáteis
 –  ferramentas de mídia social e colaboração (e-mail, programas de mensagem, sistemas de 

intranet e internet como blogs, wikis, fóruns, etc.)

As Ferramentas devem ser utilizadas para objetivos comerciais da Roche. Como regra geral, 
e não havendo restrições locais, os empregados da Roche estão autorizados a utilizar as 
Ferramentas para uso pessoal, excepcionalmente e cumpridas as diretrizes da Roche. Uso 
pessoal significa qualquer utilização não relacionada diretamente aos objetivos comerciais 
da Roche.

Os empregados que têm acesso às Ferramentas devem zelar para que estas não sejam da-
nificadas, perdidas ou colocadas no lugar errado. Devem também, cumprir as normas de 
segurança de TI, não autorizando instalação de softwares proibidos ou conexão de hardwa-
res não aprovados. Em caso de roubo ou perda de uma ferramenta informe imediatamente 
o service desk.

A privacidade de dados aliada ao uso das Ferramentas é garantida sem reservas, podendo 
ser rescindida de acordo com os princípios e normas aplicáveis à privacidade de dados da 
Roche.

A Roche reconhece os benefícios das mídias sociais (ex., blogs, microblogs, wikis, comuni-
dades, redes sociais). Porém, esperamos que os empregados utilizem essas plataformas, 
operadas ou não pela Roche, de maneira responsável, alinhada com os Princípios de Mídia 
Social. O fornecimento de informações sobre nossos produtos é fortemente regulado. 
Assim, sem autorização expressa, não é permitido comentar sobre nenhum produto da 
Roche. Devem ser solicitadas revisão e aprovação prévia do departamento de Comunica-
ção local para realizar atividades online “em nome da empresa”. Se um empregado criar um 
canal digital externo da Roche (ex., websites, páginas de mídia social), este deverá ser 
incluído no Registro Digital Global.

Ativos da Empresa

P Posso usar as Ferramentas de 

Comunicação Eletrônicas da Roche 

para uso pessoal?

R As Ferramentas devem ser utilizadas, 

a princípio e acima de tudo, para os 

objetivos comerciais da Roche. 

Entretanto, desde que não haja 

restrições locais adicionais, essas 

ferramentas podem ser usadas para uso 

pessoal em casos excepcionais, desde 

que sejam cumpridas todas as 

condições prévias estabelecidas na 

Diretriz da Roche relativa à Utilização 

das Ferramentas de Comunicação 

Eletrônicas da Roche.

P Quero publicar em meu blog um 

artigo sobre a excelente resposta do 

meu melhor amigo ao produto X da 

Roche. Posso fazer isso?

R Embora a Empresa apoie e respeite o 

direito dos empregados utilizarem 

canais de comunicação pessoal, como 

blogs, a publicação de informações 

sobre nossos produtos é fortemente 

regulada. Você não poderá escrever em 

seu blog sobre a resposta do seu amigo 

ao produto X, pois poderia ser 

considerada a promoção ilegal ao 

público de um medicamento que exige 

prescrição médica.

P Vi alguém escrevendo no Twitter 

sobre produtos farmacêuticos e meio 

ambiente e discordo das afirmações. 

Posso fazer referência à posição da 

Roche sobre produtos farmacêuticos no 

meio ambiente?

R Sim. O objetivo de um Documento de 

Posicionamento da Roche é mostrar o 

ponto de vista da Empresa em relação 

a tópicos de sustentabilidade, 

fundamentais para os negócios e impor-

tantes para nossos stakeholders. 

Simples referências à Roche são 

permitidas e isso não significa falar em 

nome da Roche. Incentivamos que você 

leia e faça referência aos Documentos 

de Posicionamento da Roche. Eles 

podem ser encontrados no website: 

www.roche.com.

Todos nós devemos:

–  Utilizar as Ferramentas de Comunicação Eletrônicas para objetivos comerciais da Roche e 
tratá-las com o devido cuidado.

– Cumprir as diretrizes, políticas, normas de segurança de TI e outras normas da Roche.
–  Informar a central de assistência sempre que uma ferramenta de comunicação eletrônica for 

perdida ou roubada.
–  Utilizar as mídias sociais, operadas ou não pela Roche, de forma responsável, alinhada com 

os Princípios de Mídias Sociais da Roche. 
–  Registrar quaisquer canais digitais da Roche.



Gestão de Registros
A Gestão de Registros merece a nossa devida atenção

Mais informações e orientações: Diretriz Global da Roche de Gestão de Registros; Diretriz da Roche sobre Investi-

gações de Lei da Concorrência (“Dawn Raid”); Diretriz de E-mail da Roche; Vídeo “Seu E-mail é Importante”, programa 

de e-learning “Fundamentos de Gestão de Registros e Comunicação Eletrônica” (COREMAP). Esses materiais podem 

ser encontrados na intranet da Roche (ver website do COREMAP). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas 

relacionadas a gestão de registros, entre em contato com o seu Coordenador COREMAP ou com o Departamento  

Jurídico. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém 

fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a gestão de registros, 

fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

Todos nós devemos:

–  Gerir os nossos registros com a devida atenção.
–  Nunca destruir quaisquer registros relacionados com qualquer procedimento legal ou 

investigação em curso ou iminente.

Ativos da Empresa

P O que se entende por “Gestão de 

Registros”?

R Gestão de Registros é a criação, 

retenção e eliminação de um arquivo.

P Por que é importante cumprir os 

padrões de cuidado da Roche sempre 

que crio um registro no decorrer das 

minhas atividades profissionais?

R Tenha em mente que qualquer 

documento pode ser usado como prova 

em procedimentos legais ou investiga-

ções regulatórias contra a Roche. Por 

exemplo: afirmações enganosas ou 

sugestivas podem resultar em 

investigações contra a Roche como 

empresa, bem como contra o 

empregado envolvido.

P Herdei documentos e e-mails do meu 

antecessor que poderiam ter sido 

destruídos, uma vez que o período de 

retenção legalmente especificado 

expirou. Agora, soube que há um caso 

legal em andamento e acho que os 

documentos podem ser usados contra 

a Roche. Posso eliminá-los? 

R Não. Você não pode destruir 

quaisquer registros que estejam 

relacionados a qualquer procedimento 

legal ou regulatório em curso ou 

iminente. Descartar tais documentos 

seria considerada uma obstrução à 

justiça, o que está sujeito a sanções 

rigorosas. Sendo assim, você deve 

conservar os registros que possam ser 

relevantes. Contate o Coordenador de 

Registros ou o Departamento Jurídico 

para obter orientações.

Gestão de Registros é a criação, retenção e eliminação de arquivos.

Muitos arquivos empresariais, independentemente do suporte em que se encontrem (papel, 
eletrônico, áudio/vídeo, microfilme etc.), criados ou recebidos pelos empregados da Roche no 
decorrer da sua atividade, são ativos preciosos para a Roche. Sendo assim, uma Gestão de 
Registros eficiente e correta é essencial para proteger os interesses da Roche.

O programa de gestão de registros corporativos (“COREMAP”) da Roche define normas para 
melhorar a gestão de registros em toda a organização global da Roche. 

A Roche faz a distinção entre Registros de Conveniência e Registros Oficiais. Os Registros Ofi-
ciais são listados na classificação de registros do Grupo Roche. Eles devem ser geridos em 
conformidade com as normas e padrões internos e externos e conservados por um período de 
tempo específico. Os registros de conveniência possuem valor apenas temporário e devem ser 
descartados regularmente, para evitar riscos e custos. 

Os empregados da Roche devem cumprir as normas de precaução a seguir sempre que cria-
rem um documento:
 –  pense antes de escrever e decida se é mesmo necessário criar um registro, como um e-mail, 

por exemplo;
 – certifique-se de que o registro está em conformidade com as leis aplicáveis;
 – restrinja-se aos fatos, não faça suposições e evite mal-entendidos e palavras sugestivas;
 – nunca crie um documento pelo qual não estejamos preparados a assumir responsabilidade;
 –  preste atenção aos destinatários do registro - não compartilhe um registro com destinatá-

rios, principalmente externos, se não houver necessidade de fornecer-lhes acesso a ele. 

Os registros que atingem o fim do seu ciclo de vida devem ser descartados conforme a Diretriz 
de Manutenção dos Registros da Roche, as políticas locais de gestão de arquivos e os crono-
gramas de retenção. 

Os registros relacionados a processos jurídicos ou investigações regulatórias correntes ou imi-
nentes estão sujeitos a retenção e divulgação compulsória, de acordo com as leis aplicáveis 
(retenção legal); os empregados da Roche não estão autorizados a destruir esses registros e 
devem conservá-los até que essa retenção seja suspensa.
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Sustentabilidade
Criar valor em sustentabilidade para nossos stakeholders 
melhorando a vida: agora e sempre

Mais informações e orientações: Princípios Corporativos da Roche; Informativo da Roche “Doing now what patients need 

next”; internet da Roche. Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas a sustentabilidade, entre em contato com 

seu gestor direto, o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer, o Comitê de Sustentabilidade Corporativa ou com 

a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão 

com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as 

disposições no que diz respeito a sustentabilidade, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

Nosso sucesso em um ambiente complexo de cuidados com a saúde depende da nossa habi-
lidade de desenvolver estratégias que beneficiem tanto a indústria quanto a sociedade. Isso 
significa: oferecer soluções médicas e garantir amplo acesso a elas; disponibilizar um local de 
trabalho motivador, ser um parceiro confiável e apoiar as comunidades nas quais operamos. 

Há quase 120 anos, a Roche é comprometida em melhorar a vida. O pensamento em longo 
prazo de nossos fundadores e a participação majoritária estável têm nos permitido permane-
cer fiéis a essa visão e influenciam a forma como fazemos a diferença nas vidas de milhões de 
pacientes em todo o mundo.

Por isso, a sustentabilidade é integrada e faz parte da maneira como fazemos negócios. Ela 
está em nosso objetivo declarado, faz parte de nossos princípios corporativos e constitui a fun-
dação de nosso modelo de negócios. Encaramos nossos desafios econômicos, sociais e am-
bientais de forma holística, para criar valor em longo prazo. Se conseguirmos fornecer inova-
ção aos pacientes, também estaremos criando valor para todos os outros stakeholders. 

Nosso comprometimento com o pensamento em longo prazo é enfatizado adicionalmente pe-
las nossas “Metas Corporativas de Cinco Anos”, que serve como um critério de avaliação re-
levante para bônus, conforme o qual o progresso é monitorado anualmente. Focamos nossos 
relatórios em tópicos de alto interesse para nossos stakeholders e alto impacto para nossos 
negócios, conforme avaliado através de um processo de análise de importância e aprovado 
pela gerência sênior. Para aprimorar ainda mais nossa excelência em relatórios não financeiros, 
agimos totalmente de acordo com os padrões definidos pela Iniciativa de Relatório Global 
(GRI). 

Em meio a um ambiente de serviços de saúde complexo e em desenvolvimento constante, so-
mos comprometidos com o rigor científico, com uma ética inviolável e com o acesso a inova-
ções médicas para todos. 

A inovação duradoura será a nossa maior contribuição para a sociedade. 

Todos nós devemos:

–  Viver o compromisso de sustentabilidade da Roche em nossa atividade diária.
–  Ter o nosso setor e as melhores práticas como referência para nossas realizações.

P O que significa “sustentabilidade” 

para a Roche?

R Na Roche, definimos sustentabilida-

de como criar valor para nossos 

stakeholders melhorando vidas – agora 

e no futuro. Utilizamos a nossa empresa 

para criar um amanhã melhor, 

desenvolvendo produtos e serviços 

inovadores e garantindo amplo acesso 

a eles, oferecendo um local de trabalho 

motivador, sendo um parceiro confiável 

e apoiando as comunidades em que 

operamos.

P Como a Roche cria valor sustentável? 

R Na Roche, criamos valor para a 

empresa, para a sociedade e para o 

planeta: oferecendo inovações médicas 

que melhoram a vida das pessoas; 

melhorando o acesso a nossas 

inovações; desenvolvendo soluções 

locais sustentáveis em serviços de 

saúde; exercendo nossos valores 

consistentes, moldados pela nossa rica 

história e tradição familiar; trabalhando 

de forma ética e transparente para criar 

confiança mútua junto a nossos 

parceiros; apoiando as comunidades e 

protegendo o ambiente em que vivemos.

P Como é gerida a “Sustentabilidade” 

na Roche?

R Não há um departamento único 

responsável pela gestão de sustentabili-

dade. Todos os empregados são 

incentivados a integrar a sustentabilida-

de em seu trabalho. Para apoiar isso, o 

Comitê de Sustentabilidade Corporativa 

da Roche (CSC) é responsável por 

desenvolver a estratégia e as diretrizes 

de sustentabilidade do Grupo e elaborar 

relatórios sobre atividades relacionadas 

e progresso. Ele também é responsável 

por avaliar e definir a prioridade de 

tópicos sociais, ambientais e éticos 

importantes. 

Responsabilidade Empresarial
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Comunicação com os Stakeholders 
O comprometimento de nossos stakeholders é essencial para 
construir a confiança, desenvolver uma compreensão sobre 
nossos desafios de trabalho e criar soluções em conjunto

Mais informações e orientações: Os Documentos de Posicionamento da Roche podem ser encontrados na 

internet da Roche. A Diretriz de Comunicação do Grupo Roche pode ser encontrada na intranet da Roche (web-

sites dos Departamentos Jurídico e de Comunicação do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas 

relativas a comunicação com stakeholders, entre em contato com os Departamentos de Comunicação local e 

global. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, al-

guém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que diz respeito a comu-

nicação com os stakeholders, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

Um diálogo aberto e construtivo com os stakeholders é essencial para melhorar nossa habili-
dade em criar valor e crescimento sustentáveis. Isso nos ajuda a entender melhor como servir 
aos pacientes, seus cuidadores e médicos e a focar em atividades para criar valor para a em-
presa e para a sociedade.

Os interesses dos nossos stakeholders são tão diversos quanto os grupos em si: pacientes, 
organizações de pacientes, profissionais de saúde, pagadores, autoridades regulatórias e ou-
tras organizações governamentais, organizações sem fins lucrativos, a comunidade científica, 
fornecedores, prestadores de serviços, investidores, associações comerciais e de negócios, 
meios de comunicação, nossos empregados e a sociedade em geral. Utilizamos diversos ca-
nais para auxiliar a comunicação, como websites corporativos, relatórios anuais e outras publi-
cações. Além disso, participamos de atividades de comunicação mais formais e estruturadas, 
tais como reuniões, fóruns e outros eventos, além de realizar discussões e pesquisas. 

Estabelecemos diretrizes e políticas de abrangência global no Grupo, para reger nossas inte-
rações com grupos de stakeholders. A transparência nas relações entre empresas da área de 
saúde e diversos stakeholders tornou-se um assunto de grande interesse, assim como o volu-
me de informações disponíveis para os interessados. Por isso, adotamos diversas medidas 
para aprimorar nossa comunicação e transparência em relação a assuntos-chave. Além disso, 
desenvolvemos uma série de documentos de posicionamento sobre tópicos de sustentabilida-
de, cada qual abordando expectativas e preocupações específicas de nossos stakeholders.

Os contatos com os meios de comunicação são geridos pelos especialistas da equipe de  
Comunicação Corporativa e as interações com investidores são tratadas pela equipe de Rela-
cionamento com os Investidores. Os empregados da Roche devem encaminhar todas as per-
guntas feitas por investidores ou pelos meios de comunicação a essas equipes.

Todos nós devemos:

  –  Seguir as diretrizes e políticas globais do Grupo que regem nossas interações com grupos 
de stakeholders.

–  Encaminhar todas as perguntas feitas pelos meios de comunicação à equipe de Comunica-
ção Corporativa. 

–  Encaminhar quaisquer perguntas feitas por investidores ou analistas financeiros à equipe de 
Relacionamento com os Investidores.

Responsabilidade Empresarial

P Converso com o meu vizinho sobre 

as atividades comerciais da Roche. Ele 

me pergunta sobre a posição da Roche 

em relação a tópicos como: preços de 

medicamentos, pesquisa com animais, 

células-tronco humanas e produtos 

farmacêuticos no meio ambiente. Onde 

posso encontrar informações que me 

permitam responder essas perguntas?

R A Roche elaborou documentos sobre 

sua posição em relação a diversos 

tópicos de interesse para nossos 

stakeholders. Eles podem ser 

encontrados na internet ou na intranet 

da Roche (sites dos Departamentos 

Jurídico e de Comunicação do Grupo).

P Trabalho no Departamento de 

Pesquisa. Uma jornalista me telefona e 

quer marcar uma entrevista sobre uma 

nova molécula em que minha equipe 

está trabalhando. Estou autorizado a 

responder às perguntas solicitadas?

R Não, você não deve aceitar realizar a 

entrevista. Os contatos com os meios 

de comunicação são geridos pela 

equipe de Comunicação Corporativa. 

Assim, você deve encaminhar a 

consulta diretamente a eles.
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Representantes do Governo
Consideramos e respeitamos os Representantes do Governo 
como stakeholders importantes

Mais informações e orientações: As Diretrizes de Boas Práticas da Roche sobre o Trabalho junto a Representantes do Go-

verno se encontram na internet e na intranet da Roche (website do Departamento de Assuntos Governamentais e do Departa-

mento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas a interações com representantes do go-

verno, entre em contato com seu gestor direto, o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer ou a Linha de Ajuda e 

Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade 

em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições no que 

diz respeito a interações com representantes do governo, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

Os representantes do governo desempenham um papel importante na sociedade, na medida 
em que, por exemplo, estabelecem e mantêm as condições e determinações necessárias para 
a estabilidade econômica, a coesão social e a proteção ambiental e proporcionam aos cida-
dãos acesso aos serviços de saúde.

A Roche tem a convicção de que o diálogo e o compromisso proativos, honestos, transparen-
tes e responsáveis entre os agentes públicos e o setor privado é um aspecto fundamental da 
boa governança pública. Todos os empregados que trabalham junto a representantes do go-
verno devem seguir as nossas Diretrizes de Boas Práticas sobre o Trabalho junto a Represen-
tantes do Governo, compreender as limitações adicionais específicas aplicáveis e agir de for-
ma ética e profissional adequada.

Qualquer suporte a partidos políticos, em especial suporte financeiro, deve estar de acordo 
com as leis e regulamentos aplicáveis.

Todos nós devemos:

–  Interagir com os representantes do governo de maneira proativa, honesta, transparente e 
responsável.

–  Aplicar os padrões de integridade nos negócios da Roche em todas as nossas interações 
com representantes do governo.

Responsabilidade Empresarial

P Um amigo está envolvido em uma 

campanha política e me pergunta se a 

Roche pode apoiar essa campanha. 

Isso está correto? 

R Qualquer suporte a partidos políticos, 

em especial suporte financeiro, deve es-

tar de acordo com as leis e regulamen-

tos aplicáveis.

P Um antigo colega da Roche 

candidatou-se a um cargo no governo 

local e me pediu para apoiar a sua 

campanha com uma contribuição 

financeira pessoal. Há algum problema 

nisso?

R A Roche respeita o direito dos seus 

empregados de apoiarem pessoalmente 

atividades políticas ou de caridade, des-

de que esse apoio não seja associado à 

Roche. Assim, você pode apoiar 

pessoalmente a campanha do seu 

antigo colega.
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Grupos de Pacientes
A integridade e a transparência determinam as nossas  
interações com os Grupos de Pacientes

Mais informações e orientações: Códigos de setor (ex., Código de Prática da EFPIA relativo a Organizações de Pacientes); 

Documento de Posicionamento da Roche sobre Trabalho com Grupos de Pacientes; Diretrizes de Boas Práticas da Roche sobre 

Trabalho com Grupos de Pacientes. Esses documentos podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento 

Jurídico do Grupo) e, parcialmente, na internet da Roche. Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas a interações 

com grupos de pacientes, entre em contato com seu gestor direto, o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer ou a 

Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com 

uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposi-

ções no que diz respeito a interações com grupos de pacientes, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

A Roche está convencida de que é vital manter um diálogo aberto e uma troca de informa-
ções transparente com os grupos de pacientes.

Construir e manter relações com grupos de pacientes é uma forma eficiente de obter co-
nhecimentos preciosos que influenciam o trabalho da Roche nas áreas terapêuticas - do 
desenvolvimento dos medicamentos até a aprovação regulatória e o reembolso no lança-
mento e na comercialização do produto. Desenvolvemos cada vez mais parcerias com gru-
pos de pacientes, em projetos que vão de campanhas de sensibilização para doenças até 
a concepção de estudos clínicos.

A Roche trabalha com uma ampla gama de grupos de pacientes em diferentes áreas, tais 
como oncologia, doenças virais, doenças metabólicas e doenças do sistema nervoso central.

Os grupos de pacientes fornecem aos pacientes apoio e informações sobre como viver 
com a doença, representam as opiniões dos pacientes e fazem campanhas visando mu-
danças em questões que afetam a vida dos pacientes.

Diversos stakeholders como, por exemplo, governos, associações do setor (como EFPIA e 
AdvaMedo), o público e os meios de comunicação, pedem integridade e transparência  
relativamente à forma como a indústria interage com grupos de pacientes e pedem a divul-
gação de informações relativas ao apoio financeiro e não financeiro fornecido pela indús-
tria. A Roche publica anualmente, em diversos canais, os nomes de todos os grupos de 
pacientes com que trabalha globalmente, bem como o apoio fornecido a eles.

A Roche aplica consistentemente padrões elevados de conduta em suas interações com 
grupos de pacientes. Todas as parcerias com grupos de pacientes são baseadas em valo-
res comuns de integridade, independência, respeito, equidade, transparência e benefício 
mútuo. Esses padrões são definidos em “Trabalhando com grupos de pacientes: Diretrizes 
de Boas Práticas” da Roche.

Todos nós devemos:

–  Respeitar os grupos de pacientes como stakeholders importantes.
–  Basear as relações e interações com grupos de pacientes nos padrões de integridade, 

independência, respeito, equidade, transparência e benefício mútuo.
–  Preservar o nosso relacionamento com grupos de pacientes.

Responsabilidade Empresarial

P O diálogo aberto e a troca 

transparente de informações com 

Grupos de Pacientes acrescenta valor 

aos negócios da Roche?

R Sim. Os grupos de pacientes 

fornecem à Roche conhecimentos 

preciosos que influenciam o nosso 

trabalho em todas as áreas terapêuticas, 

do desenvolvimento de medicamentos 

até a aprovação regulatória e o 

reembolso no lançamento e na 

comercialização do produto.

P Trabalho no Departamento de 

Vendas. Para aumentar as vendas, 

pretendo fornecer uma contribuição 

financeira substancial a um grupo de 

pacientes, em troca do apoio público 

do grupo de pacientes ao produto 

Roche pelo qual sou responsável. Esse 

comportamento está correto?

R Não. Você deve respeitar a 

independência do grupo de pacientes e 

não está autorizado a usar o grupo de 

pacientes como uma ferramenta de 

marketing. Tenha em mente que a 

publicidade de medicamentos que 

exigem receita médica é proibida na 

maioria dos países (exceto EUA e Nova 

Zelândia, onde atualmente é permitida a 

publicidade direta ao consumidor).
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Parceiros de Negócios 
Esperamos padrões elevados de desempenho e integridade 
dos nossos Parceiros Comerciais

Mais informações e orientações: Documento de Posicionamento da Roche sobre Respeito aos Direitos Humanos; Código 

de Conduta de Fornecedores da Roche; Diretriz da Roche Roche Behaviour in Business- Diretriz sobre Integridade nos Negó-

cios; Questionário de Compliance Anticorrupção da Roche para Parceiros Comerciais da Roche (ferramenta de autoavaliação); 

Confirmação de Garantia de Conformidade Anticorrupção da Roche dos Parceiros Comerciais da Roche; programa de e-lear-

ning “Roche Behaviour in Business - Adendo I” (RoBiB Add I). Esses materiais podem ser encontrados na internet e na intranet 

da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). As informações voltadas para os parceiros comerciais podem ser 

encontradas na internet da Roche. Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas a interações com parceiros co-

merciais, entre em contato com seu gestor direto, o Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer ou com a Linha de 

Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma 

atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições 

no que diz respeito a interações com parceiros comerciais, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis. 

A Roche cumpre padrões elevados de desempenho e sustentabilidade em todas as ativida-
des, incluindo relações com parceiros comerciais. Os parceiros comerciais possuem um pa-
pel importante como dinamizadores do nosso crescimento sustentável e sucesso em geral. 

Todas as relações da Roche com seus parceiros comerciais decorrem da alta qualidade do(s) 
produto(s) e serviço(s) solicitado(s), preços competitivos, melhor adequação, sustentabilida-
de e integridade. A Roche estabeleceu princípios relativos à remuneração apropriada dos 
seus parceiros comerciais, tais como consultores, conselheiros, agentes ou especialistas.

A Roche espera que o comportamento dos parceiros comerciais esteja em conformidade com  
as leis, regulamentos, códigos do setor, termos contratuais aplicáveis e padrões universal-
mente aceitos de sustentabilidade, como proteção dos direitos humanos, segurança e meio 
ambiente, proibição de trabalho infantil ou forçado, lavagem de dinheiro e subornos. A Roche 
apoia os princípios da indústria referentes à gestão responsável de cadeias de abastecimento.

Todas as relações da Roche com seus parceiros comerciais têm por base a elevada qualidade 
do(s) produto(s) e serviço(s) solicitado(s), a disponibilidade, a competitividade dos preços, 
a maior adequação, a sustentatibilidade e a integridade. Após a assinatura do contrato e as 
instruções adequadas sobre integridade e outros deveres, os dados da auditoria jurídica dos 
parceiros comerciais assumem a forma de monitoramento, para garantir a conformidade com 
as regras definidas no contrato (“Confiar, mas verificar”).

Os parceiros comerciais podem obter ajuda e aconselhamento a respeito da implementação 
do Código de Conduta do Grupo Roche, bem como relatar ao Chief Compliance Officer da 
Roche uma situação potencial de violação de conformidade relacionada a uma empresa da 
Roche. 

Se um parceiro comercial não cumprir leis, regulamentos, códigos do setor, termos contratu-
ais ou padrões de responsabilidade social geralmente aceitos, a Roche tomará medidas de 
solução adequadas e, se necessário, cancelará a parceria.

Todos nós devemos:

–  Interagir com os nossos parceiros comercias com integridade.
–  Obter e manter garantias da integridade, qualidade, adequabilidade e credibilidade dos 

nossos parceiros comerciais antes de assumir um compromisso de negócios e ao realizar 
esses negócios.

–  Solicitar medidas de solução adequadas ao ficar ciente de um problema de conformidade 
de um parceiro comercial.

Responsabilidade Empresarial

P Trabalho com um consultor. Ele 

solicitou uma remuneração elevada 

pelos seus serviços que, na minha 

opinião, está claramente acima do preço 

justo de mercado. O que devo fazer?

R A Roche estipulou os princípios 

referentes à remuneração dos parceiros 

comerciais na Diretriz da Roche sobre a 

integridade nos negócios. De acordo 

essa diretriz, a remuneração deve estar 

em consonância com o valor justo de 

mercado para os serviços fornecidos. 

Se a remuneração não for compatível 

com os serviços fornecidos, você não 

deve aceitar a solicitação do consultor. 

Informe imediatamente o seu gestor 

direto e o Compliance Officer local para 

discutir uma solução adequada.

P Ouvi informalmente que um dos 

nossos fornecedores está sob 

investigação por usar trabalho infantil. 

Devo ignorar esse rumor?

R Não. A Roche protege os direitos 

humanos e não tolera comportamentos 

por parte dos seus parceiros comerciais 

que não estejam de acordo com as leis 

aplicáveis e os padrões de responsabili-

dade social geralmente aceitos. Você 

deve se pronunciar imediatamente e 

levar esta informação à atenção do seu 

gestor direto. A Roche investigará a 

questão e tomará as medidas 

adequadas. A posição da Roche em 

matéria de direitos humanos está 

expressa nos Princípios Corporativos da 

Roche, na Posição da Roche sobre o 

Respeito pelos Direitos Humanos e no 

Código de Conduta do Fornecedor. 

Estes documentos estão disponíveis no 

site da Roche: www.roche.com.



Iniciativas Filantrópicas 
Empreendemos em ações filantrópicas como parte de nossos 
esforços de sustentabilidade

Mais informações e orientações: Política da Roche sobre Doações Filantrópicas e Patrocínios não Comerciais; Informa-

tivo da Roche Melhorando o acesso: superando barreiras; Ficha Informativa do Programa de Destacamento da Roche; Fi-

cha Informativa sobre a Caminhada das Crianças da Roche. Esses documentos podem ser encontrados na internet e na 

intranet da Roche (website do Departamento Jurídico do Grupo). Se quiser saber mais sobre essas iniciativas, acesse o 

website da Roche. A Roche também fornece apoio em diversas áreas relacionadas a saúde, como campanhas de conscien-

tização sobre doenças e iniciativas de capacitação, relacionadas ao desenvolvimento de nossos negócios. Para mais deta-

lhes sobre essas iniciativas, acesse o website da Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma ativida-

de em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola as disposições 

no que diz respeito a iniciativas filantrópicas, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

A Roche possui uma história rica não apenas em inovação na área de saúde, mas também em 
ações filantrópicas.

A abordagem da Roche relacionada à ações filantrópicas e patrocínios não comerciais reflete 
o nosso modelo de negócio sustentável e a nossa cultura de inovação.

Ao avaliar projetos, focamos no impacto potencial e não no custo. O impacto é a medida do 
valor e do sucesso.

As ações filantrópicas são decididas pela administração local da filial em questão. Entretanto, 
doações que envolvem mais de um país são geridas pelo grupo de Doações Corporativas e 
Filantropia da Roche. 

As decisões são tomadas de acordo com a Política da Roche relativa a Doações Filantrópicas 
e Patrocínios não Comerciais.

Os empregados da Roche apoiam iniciativas filantrópicas, como o evento anual da Roche 
“Children’s Walk”, que reúne empregados em todos os países e continentes para angariar fun-
dos que são destinados ao apoio a crianças carentes ao redor do mundo. 

Como parte do seu compromisso com a sociedade, a Roche apoia seus empregados que par-
ticipam pessoalmente de atividades comunitárias, tais como o programa Roche Secondment, 
que permite a empregados da Roche apoiar organizações não governamentais através de 
seus conhecimentos sobre tópicos relacionados à saúde.

Todos nós devemos:

–   Encaminhar todos os pedidos de patrocínio filantrópico e doação não comercial ao respon-
sável pela tomada de decisões da Roche.

Responsabilidade Empresarial
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P Por que é bom para mim participar 

do programa “Children’s Walk” da 

Roche?

R Ao participar do programa 

“Children’s Walk” da Roche, você ajuda 

a angariar fundos para crianças que 

necessitam deles urgentemente. O 

dinheiro angariado será duplicado pela 

Roche em 100% e investido nos 

projetos apoiados.

P Recebo uma solicitação de um clube 

desportivo pedindo um donativo 

financeiro da Roche. O que devo fazer?

R As ações filantrópicas são decididas 

pela administração local da filial em 

questão. Os projetos globais são 

geridos pelo grupo de Doações 

Corporativas e Filantropia. O responsá-

vel pela tomada de decisão deve avaliar 

se um determinado pedido está de 

acordo com os princípios definidos na 

Política da Roche sobre Donativos 

Filantrópicos e Patrocínios não 

Comerciais.
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Responsabilidades de Compliance
Compliance na Roche – nossas contribuições tornam isso 
possível

Mais informações e orientações: Os programas de e-learning “Roche Behaviour in Business” (RoBiB) e “Roche 

Behaviour in Business - Adendo I” (RoBiB Add I) podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departa-

mento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: se desejar saber mais sobre as responsabilidades de complian-

ce da Roche, entre em contato com seu Compliance Officer local, o Chief Compliance Officer ou com a Linha de Ajuda 

e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma 

atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola o Có-

digo de Conduta do Grupo Roche, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

Atuamos em um setor altamente regulado. O cumprimento dos requisitos legais e regulatórios 
é um pré-requisito da nossa licença para operar.

Compliance significa que o nosso comportamento está de acordo com as leis, regulamentos, 
códigos do setor e padrões de integridade da Roche.

A Roche desenvolveu um Sistema de Gestão (CMS) de Compliance, o qual nos compromete-
mos a implementar e cumprir. O CMS foca na prevenção, detecção e resposta a atitudes de 
violação de compliance, através do envolvimento abrangente de pessoas, princípios, políticas 
e processos. 

A Roche acredita que o senso de responsabilidade de cada empregado é a base do complian-
ce. Sendo assim, devemos, de forma constante e adequada, avaliar e gerir os riscos de com-
pliance que fazem parte de nossas responsabilidades profissionais. O desempenho não é  
medido apenas pelos resultados alcançados, mas também pela forma como foram alcançados. 

A Roche vê o compliance como uma responsabilidade fundamental dos gestores diretos. Na 
verdade, em muitos casos, a falta de compliance é resultado de uma liderança ruim ou inexis-
tente. Assim, como parte da nossa tarefa de liderança, os gestores diretos da Roche são obri-
gados a selecionar, instruir e monitorar cuidadosamente os empregados pelos quais são res-
ponsáveis. Eles devem incluir aspectos de compliance na avaliação de desempenho de seus 
empregados. A Roche está comprometida em fornecer um treinamento adequado a gestores 
diretos, para capacitá-los a exercer suas responsabilidades. 

As funções de compliance são responsáveis pelo apoio diverso a empregados e gestores di-
retos no âmbito da gestão de conformidade.

Todos nós devemos:

–  Assegurar que o nosso comportamento nos negócios esteja de acordo com as leis, 
regulamentos e códigos do setor aplicáveis, bem como com os padrões de integridade da 
Roche.

–  Ter em mente as nossas responsabilidades na gestão de compliance.
–  Identificar, avaliar e gerir, de forma contínua e adequada, os riscos de compliance que 

façam parte de nossas responsabilidades profissionais.

P Estou pensando em conceder uma 

vantagem a um parceiro comercial para 

concretizar um objetivo comercial. Um 

objetivo comercial é uma justificativa 

válida para conceder uma vantagem?

R Não. Na Roche, o desempenho não é 

medido apenas pelos resultados 

alcançados, mas também pela forma 

como foram alcançados. Objetivos 

comerciais nunca são uma desculpa ou 

justificativa para violar nossos padrões 

de integridade. Lembre-se: você é 

responsável e será responsabilizado 

pelo seu comportamento.

P Sou gestor direto da Roche. Qual é o 

meu papel na gestão de compliance?

R O compliance constitui uma 

responsabilidade central dos gestores 

diretos. Assim, como parte da sua 

função de liderança, você é obrigado a 

selecionar, instruir e monitorar 

cuidadosamente os empregados pelos 

quais você é responsável. 

P O que significa “monitorar 

cuidadosamente os empregados pelos 

quais sou responsável como gestor 

direto”? 

R Por exemplo: se você estiver ciente 

de que um dos empregados não está 

utilizando os óculos de proteção, 

conforme exigido pelas disposições de 

segurança e saúde da Roche, você 

deve certificar-se de que este se 

informe e se instrua devidamente, bem 

como cumpra essas disposições.

Gestão de Compliance
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Compliance Officers
Os Compliance Officers nos apoiam

Mais informações e orientações: Programa de e-learning “Roche Behaviour in Business” (RoBiB); programa de 

e-learning “Roche Behaviour in Business - Adendo I” (RoBiB Add I); Documento Funções e Responsabilidades de 

Compliance Officers locais. Esses materiais podem ser encontrados na intranet da Roche (website do Departamento 

Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: se desejar saber mais sobre as funções dos Compliance Officers da 

Roche, entre em contato com o seu Compliance Officer Local, o Chief Compliance Officer ou com a Linha de Ajuda e 

Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma 

atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode estar prestes a fazer algo que viola o Có-

digo de Conduta do Grupo Roche, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

O Chief Compliance Officer (CCO), juntamente com a rede de Compliance Officers, está 
empenhado em assegurar o cumprimento coerente do Código de Conduta do Grupo Roche 
em todo o Grupo Roche. O Chief Compliance Officer também atua como contato para em-
pregados, acionistas, parceiros comerciais, clientes e o público em geral, sobre questões 
relacionadas à implementação e ao cumprimento do Código de Conduta do Grupo Roche.

Em cada filial da Roche, é nomeado um Compliance Officer local, ao qual são atribuídas,  
entre outras, as seguintes responsabilidades: 
 –  garantir que os empregados saibam onde podem buscar informações e aconselhamento 

em caso de dúvidas sobre o comportamento profissional adequado;
 –  interagir e colaborar com especialistas de compliance locais, regionais e globais, para 

identificar e explorar sinergias entre as divisões Farmacêutica e Diagnóstica;
 –  coordenar empreendimentos, iniciativas e programas de treinamento de compliance locais;
 –  apoiar e realizar monitoramentos, controles e auditorias de compliance;
 –  apoiar os gestores diretos nos processos locais de gestão de riscos de integridade;
 –  apoiar os gestores diretos locais na gestão adequada de casos de violação de compliance, 

incluindo relatórios no sistema de Relatório de Incidentes de Ética Empresarial (BEIR);
 –  incentivar os empregados a falar quando tiverem questões relacionadas a compliance. 

O Chief Compliance Officer coordena a rede de Compliance Officers locais e assegura a tro-
ca e o compartilhamento regulares de exemplos de melhores práticas dentro da rede, bem 
como a revisão e atualização contínuas das ferramentas de compliance.

Todos nós devemos:

–  Contatar o Compliance Officer local, para buscar ajuda e aconselhamento ou reportar um 
problema de compliance, se não nos sentirmos à vontade em contatar nosso Gestor direto.

–  Contatar o Chief Compliance Officer se preferirmos não contatar a administração local ou o 
Compliance Officer local.

Gestão de Compliance

P Um interlocutor quer fazer uma recla-

mação contra a Roche, alegando que 

alguém dentro da Roche violou o 

Código de Conduta do Grupo Roche. A 

quem o interlocutor deve dirigir sua

reclamação?

R O Chief Compliance Officer atua 

como pessoa de contato para 

empregados, acionistas, parceiros 

comerciais, clientes e o público em 

geral, para questões relacionadas à 

implementação e ao cumprimento do 

Código de Conduta do Grupo Roche.

P Trabalho como representante em 

uma filial da Roche e, tendo em mente 

os padrões de integridade nos negócios 

da Roche, não me sinto à vontade com 

uma instrução que recebi do meu 

gestor direto. O que devo fazer?

R Fale e levante a questão diretamente 

junto ao seu gestor direto. Se não

ficar satisfeito com a resposta recebida 

do seu gestor direto, entre em contato 

com o seu Compliance Officer local, 

que ouvirá e lidará de forma séria e 

confidencial com a questão de 

compliance.

P Estou diante de uma questão de 

compliance sensível e não gostaria de 

discuti-la nem com a administração 

local nem com o Compliance Officer 

local. Com quem posso falar sobre esse 

assunto?

R Você pode entrar em contato com o 

Chief Compliance Officer, que lidará com 

o seu assunto de forma confidencial.
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Endereçamento de Violações de
Compliance
A administração adequada dos casos de violação de compliance é 
uma atividade essencial do nosso gerenciamento de compliance

Mais informações e orientações: a Diretriz da Roche sobre gestão adequada de casos de violação de compliance e a 

Diretriz da Roche sobre Relato de Incidentes de Ética Empresarial podem ser encontradas na intranet da Roche (website do 

Departamento Jurídico do Grupo). Ajuda e aconselhamento: em caso de dúvidas relativas a como abordar violações de 

compliance ou o Relato de Incidentes de Ética Empresarial, entre em contato com seu gestor direto, o Compliance Officer 

local, o Chief Compliance Officer ou a Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche. Fale: se 

você acha, de boa-fé, que, em conexão com uma atividade em que a Roche está envolvida, alguém fez, está fazendo ou pode 

estar prestes a fazer algo que viola o Código de Conduta do Grupo Roche, fale utilizando os canais de denúncia disponíveis.

A Roche não tolera atitudes violadoras de compliance. Os empregados e Gestores Diretos que 
violarem o Código de Conduta do Grupo Roche serão devidamente responsabilizados. 

A Roche está totalmente comprometida em gerir os casos de violação de compliance:
 –  conferindo credibilidade a todas as alegações;
 –  investigando as alegações de maneira rápida e eficiente;
 –  avaliando os fatos de maneira objetiva e imparcial; e
 –  adotando medidas corretivas adequadas e sanções, caso a alegação seja consubstanciada. 

Os empregados acusados são considerados como tendo agido de acordo com o Código de 
Conduta do Grupo Roche, a menos que as evidências reunidas na investigação indiquem vio-
lação de compliance. Colaboramos totalmente com os investigadores e certificamo-nos de ter 
em mãos evidências de compliance que comprovem que agimos segundo os princípios de 
compliance.

Algumas alegações específicas, entre outras suborno corporativo e fraude, serão investigadas 
por especialistas internos ou externos, sob a chefia do Departamento de Auditoria e Aconse-
lhamento de Riscos do Grupo.

Os gestores diretos, apoiados pelos Recursos Humanos e os Compliance Officers locais, são 
responsáveis por determinar medidas corretivas e sanções adequadas.

Os casos de violação de compliance devem ser relatados sob responsabilidade dos gestores 
diretos especificados no sistema de Relatório de Incidentes de Ética Empresarial (BEIR), assim 
que estes venham a ter conhecimento deles.

O sistema BEIR permite que a Gerência Superior, o Chief Compliance Officer e o Executivo-
Chefe Consultivo de Auditoria e Risco do Grupo reúnam, acompanhem e monitorem violações 
alegadas, dos relatórios iniciais à resolução final.

O número e as características dos casos de violação de compliance ocorridos durante um ano 
reportado serão publicados no relatório anual da Roche Holding Ltd.

Todos nós devemos:

–  Esforçar-nos para evitar casos de violação de compliance.
–  Colaborar totalmente com o investigador e garantir que tenhamos em mãos evidências de 

compliance.
–  Implementar medidas corretivas e sanções apropriadas ao lidar com incidentes de violação 

de compliance com o gestor direto.

Gestão de Compliance

P A Roche tolera violações do Código 

de Conduta do Grupo?

R Não. Não são toleradas violações do 

Código de Conduta do Grupo Roche e 

os empregados responsáveis serão 

responsabilizados. Medidas corretivas e 

sanções adequadas devem ser 

implementadas sob a responsabilidade 

dos gestores diretos.

P O que quer dizer “evidência de 

compliance”?

R Evidência de compliance significa 

qualquer tipo de prova que demonstre 

que você agiu corretamente. Por 

exemplo, uma prova por escrito do 

consentimento do seu gestor direto em 

uma possível situação de conflito de 

interesses.

P O que devo fazer se o meu gestor 

direto insistir que eu faça algo que não 

considero alinhado com o Código de 

Conduta do Grupo Roche? Escrever 

uma nota dizendo que o meu gestor 

direto insistiu para que eu agisse dessa 

forma seria uma prova de compliance 

suficiente?

R Não. Se o seu gestor direto insistir 

para que você se comporte de forma 

incorreta, você deve falar, utilizando os 

canais de denúncia disponíveis.
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Endereços e Links

Chief Compliance Officer
Dr. Urs Jaisli, Departamento Jurídico do Grupo, Compliance
E-mail: urs.jaisli@roche.com
Telefone: +41 61 688 40 18
Os dados para contato mais recentes encontram-se na intranet da Roche (site do Departa-
mento Jurídico do Grupo, sob o título “Conformidade e Sustentabilidade”), assim como na  
internet da Roche.

Compliance Officers locais
Os nomes e os dados para contato mais recentes dos Compliance Officers locais encontram-
se na intranet da Roche (site do Departamento Jurídico do Grupo, sob o título “Conformidade 
e Sustentabilidade”). 

Linha de Ajuda e Aconselhamento do Código de Conduta do Grupo Roche  
As solicitações podem ser enviadas para global.helpandadvice@roche.com. Você poderá 
encontrar mais informações na intranet da Roche em helpandadvice.roche.com (site do Depar-
tamento Jurídico do Grupo).

Linha SpeakUp do Grupo Roche
O acesso à linha telefônica gratuita e ao URL para o serviço de web da linha SpeakUp do 
Grupo Roche na internet encontram-se na intranet da Roche em speakup.roche.com (site do 
Departamento Jurídico do Grupo).

Código de conduta do Grupo Roche
O Código de Conduta do Grupo Roche e uma lista com todas as referências encontram-se na 
intranet da Roche (site do Departamento Jurídico do Grupo, sob o título “Conformidade e 
Sustentabilidade”, subtítulo “Código de Conduta do Grupo Roche”), bem como na internet da 
Roche.

As cópias impressas do Código de Conduta do Grupo Roche estão disponíveis mediante 
solicitação aos Administradores de Conformidade na Basileia
global.compliance_administration@roche.com.

O Código de Conduta do Grupo Roche também está disponível como aplicativo para disposi-
tivos móveis administrados pela Roche (download disponível em: codeofconduct.roche.com).

Contatos
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