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Sobre este relatório
O propósito do Código é agir como um guia geral para a
realização de nossos deveres e atividades de acordo com
sólidos princípios éticos.

Neste relatório
04

Compromisso da AmerisourceBergen

05

Escopo

06

Conformidade

07

Princípios orientadores

08

Orientação e denúncias

11

Conduta ética

16

Conformidade com as leis

21

Proteção e uso adequado dos ativos da empresa

24

Respeito e segurança dos funcionários

26

Responsabilidade pela conformidade com o Código

29

Contatos para orientação ou denúncias conforme os termos do Código

30

Formulários de aprovação

35

Confirmação

Compromisso da
AmerisourceBergen
Steve Collis
Presidente e CEO

A AmerisourceBergen Corporation, incluindo suas subsidiárias
e afiliadas (a Empresa), está comprometida com a ideia de que,
como um princípio de boa gestão, todos os negócios devem
ser realizados com o mais alto nível de ética, honestidade e
integridade. Este Código de Ética e Conduta nos Negócios (o
Código) reafirma o compromisso de longa data da empresa
de operar com ética e integridade e estabelece nossos
princípios de ética nos negócios, aprovados e apoiados pelo
Conselho de Administração e gestão. O Código incorpora os
valores de nossa Empresa de Integridade e Responsabilidade.
Um dos ativos mais importantes da empresa é a sua reputação
quanto à responsabilidade, integridade e honestidade
nas negociações com clientes, fornecedores e entidades
reguladoras. Nossos clientes, fornecedores e acionistas
esperam nada menos do que um tratamento de forma justa
e honesta em todos os momentos. É de responsabilidade
de cada um de nós – do nosso Conselho de Administração,
da diretoria e de todos os nossos funcionários – estarmos
constantemente conscientes da necessidade de realizar
todas as transações comerciais com os mais altos padrões de
integridade.
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Este Código estabelece os princípios orientadores que
permitem a cada um de nós tomar as decisões apropriadas
quando nos deparamos com questões éticas. O compromisso
da empresa em realizar negócios de forma ética, honesta e
com integridade começa e termina com cada um de nós. Por
favor, leia o Código com cuidado e tenha certeza de que
você entendeu todas as suas obrigações. A Empresa tem
uma política de tolerância zero para violações éticas. Se você
tiver alguma dúvida após a leitura do Código ou no decorrer
do seu dia a dia, por favor, entre em contato com um dos
recursos identificados neste Código.
Obrigado por seu contínuo compromisso com a conformidade
e por tudo que você faz todos os dias. Seu apoio é
fundamental para o sucesso contínuo da nossa Empresa.

Steve Collis
Presidente e CEO

Escopo

Como uma das maiores empresas de serviços farmacêuticos
do mundo, a AmerisourceBergen Corporation, incluindo suas
subsidiárias e afiliadas (a Empresa), está comprometida com
os mais altos padrões éticos e em atuar em conformidade
com todas as leis federais, estaduais e municipais dos EUA
e com todas as leis internacionais aplicáveis. Como parte
deste compromisso, a Empresa adotou este Código de Ética e
Conduta nos Negócios.
É esperado de todos os membros do conselho de administração,
diretores e funcionários da Empresa (denominados
simplesmente “associados” neste Código) que entendam e
cumpram as normas legais e princípios éticos estabelecidos
neste Código, devendo conduzir suas ações com o mais alto
grau de integridade e honestidade, cumprindo todas as leis,
regulamentos e normas aplicáveis, incluindo as leis de valores
mobiliários dos EUA.
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Conformidade

O propósito do Código é agir como um guia geral para a
realização de nossos deveres e atividades de acordo com
sólidos princípios éticos e em conformidade com todas
as leis aplicáveis. O Código é periodicamente revisado e
atualizado para garantir que reflita as práticas de negócios e
procedimentos da Empresa.
O Código não pode resolver todos os problemas éticos que
podem surgir. Espera-se que você busque a orientação de seu
supervisor ou um dos recursos de conformidade identificados
abaixo quando você precisar de ajuda adicional para
compreender suas obrigações éticas.
Além de atuar em conformidade com o Código, os associados
devem respeitar as políticas e procedimentos adicionais e
também outras orientações da Empresa, como aplicável.
Políticas de Conformidade são mencionadas em todo o
Código e estão disponíveis no myABC.
Além disso, cada empresa em atividade pode ter políticas
e procedimentos adicionais que esclarecem ainda mais as
suas obrigações éticas e legais. Por exemplo, associados de
algumas unidades de negócios da empresa também são
obrigados a cumprir o Código de Conduta do Mercado da
empresa. Outros associados, incluindo todos os associados
fundamentais de conformidade com autorização contínua
para acessar substâncias controladas e determinadas pessoaschave da gerência, estão sujeitos a treinamento adicional em
conformidade e triagem anual.
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De tempos em tempos, você receberá treinamento de
conformidade relacionado a certos aspectos do Código e das
políticas e procedimentos da Empresa.
O Código não pretende criar e nem cria nenhum vínculo
empregatício ou garantia de emprego contínuo.

Princípios orientadores

O Código reflete o compromisso da Empresa com nosso objetivo compartilhado: O que nos une é nossa
responsabilidade de criar futuros mais saudáveis. Somos guiados por estes princípios no cumprimento
deste objetivo:

Colocar as pessoas em
primeiro lugar. O restante
virá como consequência.
Temos total compromisso em melhorar vidas. Para a
nossa empresa, o sucesso ocorre quando ajudamos
nossos parceiros e colaboradores a prosperarem.

Digam a verdade o
quanto antes.
Acreditamos que ser gentil significa ser direto, mas com
boas intenções. Juntos, isso nos permite seguir adiante
com clareza e coesão.

Celebrar a individualidade.
Agir como uma comunidade.
Há um enorme potencial nos pontos de vista de cada
um de nós. Geramos mais impacto quando colaboramos
como um grupo coeso, utilizando nosso conhecimento
coletivo para gerar ideias com valor sustentável.

Sejam parte da
solução.
A curiosidade contagia. A empatia e a paixão também.
Nós damos ordem ao caos criando soluções que
melhoram a vida daqueles a quem servimos: nossos
parceiros, pacientes, colaboradores e comunidades
no mundo todo.

Sejam ousados e
permaneçam humildes.
Temos confiança e respeito na capacidade e
especialidade de cada um, o que nos permite assumir
riscos quando eles valem a pena. Nossa humildade nos
mantém realistas.

Código de Ética e Conduta nos Negócios da AmerisourceBergen - 2018 | 7

Orientação e denúncias

Espera-se que cada associado siga esses princípios básicos
de conduta ética. Para garantir que a Empresa continue
operando de acordo com o Código e em conformidade com
todas as leis aplicáveis, a Empresa exige que cada associado
comunique imediatamente qualquer suspeita de violação do
Código ou da lei.
Existem muitas maneiras de comunicar preocupações de
natureza ética à empresa. Se você tiver qualquer dúvida
sobre o Código, políticas, procedimentos e outras orientações
da empresa ou precisar de ajuda sobre como cumprir com
as mesmas em uma determinada situação, ou se você tiver
dúvidas sobre qualquer aspecto das operações da empresa ou
tomar conhecimento de atividades impróprias ou violações do
Código, você deve contatar imediatamente qualquer um dos
seguintes recursos:
• Seu supervisor;
• O Diretor de Conformidade do Grupo ou o
Representante de Conformidade da sua subsidiária ou
grupo operacional;
• O Diretor Executivo de Conformidade;
• A Consultora Executiva de Conformidade;
• O Escritório de Conformidade; ou
• O Consultor Geral.
Uma lista dos diretores de conformidade do grupo e
representantes de conformidade atuais de todas as unidades
de negócios da AmerisourceBergen está disponível no portlet
do Escritório de Conformidade do myABC.
O Escritório de Conformidade pode ser contactado por e-mail em
OOC@amerisourcebergen.com. O Escritório de Conformidade
também hospeda um portlet no principal website do myABC.
Você pode sempre encontrar as últimas versões deste Código
e de outros documentos de conformidade no portlet. O
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portlet do Escritório de Conformidade também contém uma
seção de “Perguntas Frequentes” com respostas a dúvidas
comuns sobre conformidade.
Você pode se comunicar com o Diretor Executivo de
Conformidade usando estas opções de contato:
Chris Zimmerman, Diretor Executivo de Conformidade
AmerisourceBergen Corporation
1300 Morris Drive
Chesterbrook, PA 19087 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7444
czimmerman@amerisourcebergen.com

Você pode se comunicar com a Consultora Executiva de
Conformidade usando estas opções de contato:
Elizabeth Campbell, Consultora Executiva de Conformidade
AmerisourceBergen Corporation
227 Washington Street
Conshohocken, PA 19428 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7404
ecampbell@amerisourcebergen.com

Esta linha direta oferece a oportunidade de comunicar
anonimamente incidentes envolvendo condutas impróprias,
ilegais ou discriminatórias (p. ex., fraude, roubo, violações de
conformidade ou normas de segurança, violações da política
de violência no local de trabalho ou da política antiassédio).
A identidade de quem contatar a Network Hotline e solicitar
anonimato jamais será revelada, a não ser que o autor da
chamada queira ser conhecido.

Você pode se comunicar com o Consultor Geral usando
estas opções de contato:
John Chou, Consultor Geral
AmerisourceBergen Corporation
227 Washington Street
Conshohocken, PA 19428 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7458
jchou@amerisourcebergen.com

Cada pessoa que telefona tem a possibilidade de ligar
novamente para verificar o status da sua denúncia. A Network
Hotline também pode ser usada para auxiliá-lo com perguntas
ou preocupações sobre o Código e como ele se aplica nas
suas atividades diárias.

Consultas e denúncias anônimas
A Empresa também disponibiliza uma linha direta de denúncias
anônimas disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. A
linha direta é denominada Network Hotline e é administrada
por uma prestadora de serviços. Você pode fazer denúncias
ou consultas anônimas sobre questões éticas contatando:
A Network Hotline
Por telefone:
EUA ou Canadá – (800) 241-5689
Reino Unido – 0808-234-1086
Todas as outras localidades – código de acesso internacional,
depois 800-570-4810

Se você deixar de comunicar uma suspeita de violação do
Código ou da lei, ou se você deliberadamente fizer uma
denúncia falsa com a finalidade de prejudicar ou retaliar outra
pessoa, você poderá estar sujeito a ação disciplinar.
O Comitê de Auditoria e Responsabilidade Corporativa do
Conselho de Administração da AmerisourceBergen aprovou
as “Diretrizes de Comunicação para Encaminhamento de
Incidentes de Conformidade à Administração, ao Comitê
de Conformidade e ao Conselho de Administração”. Essas
diretrizes ficam disponíveis no myABC e serão atualizadas
periodicamente e distribuídas para a administração.

Denúncia Online:
www.tnwgrc.com/AmerisourceBergen
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Investigação e resposta a denúncias
A AmerisourceBergen leva questões de ética muito a sério.
Todas as denúncias de possível violação da ética são total e
sigilosamente investigadas de maneira oportuna. Você deve
cooperar com a investigação ou auditoria da Empresa, seja ela
realizada internamente ou por uma entidade externa.
Se uma investigação confirmar uma suspeita de violação, a
Empresa tomará as medidas corretivas apropriadas.

Não retaliação/Proteção do
denunciante
A política da Empresa proíbe a retaliação contra associados
ou funcionários que denunciem de boa-fé violações suspeitas
ou conhecidas da lei ou deste Código. Uma denúncia de
“boa-fé” significa que você forneceu todas as informações
que você tem e que você acredita ser verdade. A política da
Empresa também proíbe a retaliação contra qualquer pessoa
que participe de boa-fé nas investigações da Empresa de
problemas de conformidade.

 que é contra a política
à Network Hotline são avisados de
da Empresa retaliar contra a pessoa que denunciou, caso a
identidade da pessoa seja revelada durante a investigação.
Alegações de retaliação serão investigadas e as medidas
corretivas cabíveis serão tomadas se as alegações forem
confirmadas. Isso pode incluir medidas disciplinares e até, e

inclusive, demissões dos responsáveis pela
retaliação.
A Empresa assume seriamente sua responsabilidade de
prevenir retaliação contra qualquer denunciante ou pessoa
comunicando uma suspeita de violação, pois a empresa exige
que todo diretor ou funcionário comunique imediatamente
qualquer suspeita de violação do Código ou da lei. A
preocupação com a retaliação não anula seu dever de
comunicar uma suspeita de violação à Empresa.

Qualquer associado da Empresa que receber uma denúncia
de violação da lei ou deste Código é responsável por garantir
que a denúncia seja tratada adequadamente e que a pessoa
responsável pela denúncia seja tratada de forma justa durante
o processo. Isso também se aplica às denúncias anônimas.
Todos os indivíduos responsáveis por investigar uma denúncia
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Se você acreditar que você ou alguém que você
conhece foi retaliado por comunicar uma preocupação
ética ou comunicar uma suspeita ou violação de fato
da lei ou deste Código, entre em contato com o Diretor
Executivo de Conformidade, a Consultora Executiva de
Conformidade, Consultor Geral ou a Network Hotline.

Conduta ética

Evitar e denunciar fraudes

Evitar conflitos de interesse

A política da Empresa proíbe estritamente a atividade
fraudulenta em qualquer forma. A fraude pode assumir muitas
formas, mas em sua essência envolve o engano intencional.
Além de ser antiético e uma violação deste Código, a atividade
fraudulenta geralmente é ilegal, sujeitando o infrator a
possíveis responsabilidades civis e/ou criminais. A fraude pode
incluir, mas não está limitada a:

Cada associado deve evitar qualquer situação que possa
comprometer sua capacidade de tomar decisões objetivas em
nome da Empresa ou que tenha a aparência de estar criando um
possível conflito de interesses entre os interesses da Empresa
e seus interesses pessoais. A título de exemplo, nenhum
associado deve tomar nenhuma atitude que possa (i) direta
ou indiretamente em concorrer, parecer estar concorrendo
ou promover concorrência com os interesses comerciais da
Empresa; (ii) interferir nas relações contratuais da Empresa
com os clientes, incluindo o governo, fornecedores ou outros;
ou (iii) diminuir ou menosprezar a reputação da Empresa. É
responsabilidade de todos os associados alertar a Empresa
sobre qualquer relacionamento potencialmente conflitante.

• apropriação indébita de ativos da Empresa;
• praticar desfalque ou falsificação;
• manipulação não autorizada ou comunicação de
transações da Empresa não em conformidade com os
princípios contábeis geralmente aceitos;
• imprecisa e conscientemente confirmar que o ambiente
de controle da Empresa está operando efetivamente em
conformidade com os regulamentos Sarbanes-Oxley; ou
• falsificação de registros de negócios da Empresa ou de
demonstrativos financeiros.
Quaisquer atos fraudulentos comprovados resultarão em
ação disciplinar grave até e inclusive a provável demissão
do diretor ou funcionário envolvido na transação e possíveis
processos criminais.

Buscar negociação justa
Os associados devem lidar de forma justa com os clientes,
fornecedores e concorrentes da Empresa, bem como entre si.
Nenhum associado deve tirar vantagem injusta de ninguém
através de manipulação, ocultação, abuso de informações
privilegiadas, deturpação de fatos materiais ou qualquer
outra prática de negociação injusta. Os associados devem
tomar cuidado para evitar fazerem qualquer declaração falsa,
enganosa ou depreciativa a respeito de nossos concorrentes.

Como a Empresa faz negócios com muitas agências
governamentais, a Empresa está sujeita a leis e regulamentos
estritos que proíbem lobby e outras atividades com os
funcionários e oficiais públicos que possam criar conflitos
de interesses. Por esse motivo, os associados devem alertar
a Empresa via Formulário de Aprovação do Código de Ética
de relacionamentos potencialmente conflitantes, incluindo
membros da família que estão empregados ou que pressionam
órgãos do governo na aquisição ou responsabilidades de
compra e eventuais contribuições para candidatos a qualquer
tipo de cargo. O Escritório de Conformidade avaliará cada
possível conflito e tomará as medidas adequadas caso a caso.
As atividades a seguir devem ser estritamente evitadas
por todos os associados:
• manter interesse em qualquer transação envolvendo
a Empresa ou suas subsidiárias que possam prejudicar
a representação objetiva e imparcial da Empresa
pelo associado;
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• especulação ou negociação de bens, mercadorias ou
produtos necessários, negociados ou comercializados
pela Empresa;
• apropriação de uma oportunidade de negócios
para benefício pessoal em que a Empresa possa
estar razoavelmente interessada sem primeiramente
disponibilizar a oportunidade para a Empresa;
• uso de bens, informações ou posição da Empresa
visando ganho pessoal;
• concorrência com a Empresa.

Evitar interesses de negócios
relacionados
Com exceção da propriedade de ações negociadas em Bolsa
(e, no caso de um diretor, atuação em outro conselho diretor),
os associados estão proibidos de ter qualquer participação
financeira pessoal em qualquer organização individual ou
comercial que forneça mercadorias, suprimentos, bens e
preste serviços para a empresa. Isto inclui acordos para receber
empréstimos (exceto empréstimos bancários), comissões,
royalties, partes nos bens ou qualquer coisa de valor.
Os associados também estão proibidos de conduzir os
negócios da Empresa com uma organização comercial em que
um parente próximo do associado tenha uma participação
significativa (superior a 5%), sem o prévio consentimento da
Empresa.
Os associados com responsabilidades de licitação, incluindo a
compra, venda ou locação de materiais ou serviços em nome da
Empresa, devem prestar atenção especial ao relacionamento
com fornecedores, revendedores e distribuidores, e devem
comunicar a um supervisor quaisquer relações pessoais ou
familiares com essas entidades.

Outros empregos: Executivos e funcionários não devem
aceitar outros empregos fora da Empresa que possam
representar um conflito de interesses sem o consentimento
prévio por escrito da Empresa. Outros empregos podem
representar conflitos de interesses se, ao assumir um outro
emprego, você não conseguir dedicar o tempo e a atenção
necessárias ao seu trabalho na AmerisourceBergen, estiver em
competição direta com a AmerisourceBergen ou estiver usando
ativos ou informações confidenciais da AmerisourceBergen.
Solicitações de emprego externo que possam criar um conflito
de interesses devem ser comunicadas no Formulário de
Aprovação do Código de Ética - Outros Empregos, incluído ao
final deste Código.
Empregos externos que não representem conflitos de
interesses também precisam ser aprovados pelo seu gerente,
mas não é necessário enviar um Formulário de Aprovação ao
Escritório de Conformidade. Dúvidas sobre o que constitui
um conflito de interesses podem ser encaminhadas ao seu
gerente ou ao Escritório de Conformidade.
A atuação como Diretor de outra organização, inclusive uma
organização sem fins lucrativos, deve ser aprovado pelo
Consultor Geral.

Presentes
Troca de presentes com clientes/fornecedores: A Empresa
e seus associados não podem usar presentes ou outros
incentivos para influenciar as relações ou resultados dos
negócios.
Associados não deverão oferecer, buscar ou aceitar ganhos
pessoais diretos ou indiretos de qualquer pessoa que esteja
buscando realizar ou realizando negócios com a Empresa em
troca da compra, recomendação ou organização de compra
de produtos ou serviços ou do compromisso de continuar
a comprar produtos ou serviços. Pagamentos em dinheiro
ou equivalentes (como cartões presente ou certificados de
presente) são estritamente proibidos.
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Exceto no que toca às restrições descritas abaixo que se
aplicam ao lidar com funcionários do governo e profissionais
de saúde, os associados podem pagar por refeições, bebidas
e/ou despesas de entretenimento relacionadas aos negócios
para clientes e fornecedores que:
• aconteçam ocasionalmente;
• não sejam exigidas ou solicitadas pelo cliente ou

P: Minha unidade de negócios gostaria de patrocinar
uma feira setorial. Precisamos buscar aprovação do
Escritório de Conformidade?
R: Se o patrocínio não representar um potencial

associado;
• não se destinem ou não possam ser razoavelmente
entendidas como afetando decisões de negócios; e
• tenham valor equivalente a US$ 250 ou menos.
Doações, patrocínios do cliente/setor, sorteios de prêmios e
distribuições de brindes têm determinadas implicações fiscais
e restrições legais/regulamentares. Os associados deverão
buscar aprovação prévia por escrito de doações ou patrocínios
de natureza beneficente usando o Formulário de Aprovação
de Contribuições/Patrocínios Beneficentes anexado ao final
deste Código. Para obter orientações detalhadas sobre
doações beneficentes corporativas, consulte as Diretrizes para
Doações e Patrocínios Corporativos Beneficentes, disponíveis
em myABC. O patrocínio de eventos apropriados relacionados
ao setor deverá ser aprovado pelo seu gerente e não deverá
entrar em conflito com este Código. Patrocínios setoriais
que possam ser percebidos como potenciais conflitos de
interesses ou que possam entrar em conflito com qualquer
exigência deste Código deverão ser comunicados ao Escritório
de Conformidade para análise mediante o Formulário de
Aprovação de Divulgação Geral de Conflito em Potencial.
Em caso de dúvida, contate o Escritório de Conformidade em
OOC@amerisourcebergen.com.
As demais perguntas relacionadas a presentes ou benefícios
de pessoas que estejam fazendo ou pretendam fazer negócios
com a Empresa deverão ser encaminhadas ao Escritório de
Conformidade em OOC@amerisourcebergen.com.

conflito de interesses e for de resto permissível de
acordo com o Código, não será necessário buscar
aprovação do Escritório de Conformidade. O patrocínio
de eventos voltados a clientes ou ao setor não são de
natureza beneficente e, de maneira geral, não exigem
aprovação do Escritório de Conformidade, mas ainda
exigem análise e aprovação da administração da
sua unidade de negócios. Não hesite em contatar o
Escritório de Conformidade em caso de dúvidas sobre
potenciais patrocínios.

Para obter mais informações, veja a Política Antissuborno/
Anticorrupção (OOC-12).
Troca de presentes com profissionais da saúde: Associados
podem oferecer refeições e outros benefícios a profissionais
de saúde, incluindo executivos de aquisições de hospitais e
farmácias não governamentais, somente em circunstâncias
limitadas e de acordo com o Código de Conduta do Mercado
(disponível no portlet do Escritório de Conformidade). Os
associados não deverão oferecer presentes de qualquer tipo,
incluindo presentes de valor nominal, a profissionais de saúde
ou membros das equipes deles.
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Além disso, no planejamento ou organização de qualquer
seminário ou sessão de treinamento de Educação Médica
Continuada, ou eventos semelhantes para profissionais da
saúde, os associados devem cumprir o Código de Conduta
do Mercado e devem entrar em contato com o Departamento
Jurídico para obterem orientações garantindo que as
atividades respeitem todas as diretrizes aplicáveis do
 setor.
Troca de presentes com funcionários do governo: Atos
de hospitalidade para com oficiais e funcionários do governo
são estritamente regulamentados pelas leis federais, estaduais
e locais dos EUA, bem como pelas leis internacionais. Veja
nas páginas 17-18, Antissuborno e Anticorrupção, mais
orientações sobre este importante tópico.
Presentes dados pela empresa para seus funcionários:
Todos os presentes de aniversário ou prêmios baseados em
desempenho e reconhecimento serão gerenciados através
do True Blue, o programa de reconhecimento abrangente da
AmerisourceBergen (www.abctrueblue.com). Em locais ou
empresas específicas, os programas locais poderão ampliar
o True Blue. Os itens processados através deste programa
exigirão aprovação da administração, mas não exigirão o
Formulário de Aprovação do Código de Ética – Presentes.
Presentes, favores e pagamentos para eventos poderão
ser concedidos a associados por conta da Empresa se eles
atenderem a certos critérios delineados neste Código e na
Política Interna de Presentes e Eventos da Empresa (consulte
o Portal myHR). Presentes ao pessoal da Empresa devem
respeitar a lei aplicável e as normas de conduta estabelecidas
neste Código.
Perguntas sobre a troca adequada de presentes e outros
benefícios deverão ser encaminhadas ao seu supervisor. As
aprovações por escrito referentes a presentes devem ser
direcionadas ao Escritório de Conformidade para análise,
usando-se um Formulário de Aprovação do Código de Ética.
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P: Eu gostaria de dar a uma associada da minha
equipe um iPad em reconhecimento do desempenho
dela no último mês. Preciso encaminhar um Formulário
de Aprovação do Código de Ética - Presentes?
R: Esta pergunta tem duas partes. Em primeiro lugar,
o iPad não é um “presente”, pois estará sendo dado à
associada como reconhecimento pelo desempenho dela.
Ele é uma forma de remuneração, não um presente.
Em segundo lugar, prêmios baseados no reconhecimento
devem ser administrados através do True Blue.

Contribuições a partidos e
candidatos políticos
Sob nenhuma circunstância a Empresa exigirá, direta ou
indiretamente, que os associados contribuam para o Comitê
de Ação Política da AmerisourceBergen, partidos políticos ou
candidatos a cargo público.
A AmerisourceBergen encoraja os associados a participarem
do processo político, mas a atividade política pessoal deve
ocorrer fora do expediente e à custa dos próprios associados.
É essencial que você não transmita a impressão de que está
falando em nome de, ou representando a Empresa, quando
realizar atividade política pessoal. Os associados não podem
utilizar os bens ou o expediente de trabalho da Empresa para
envolver-se em atividade política pessoal.

Contratação governamental
A empresa realiza negócios com várias entidades, oficiais e
funcionários governamentais, incluindo órgãos federais,
estaduais, locais e hospitais públicos. A Empresa também
movimenta negócios com órgãos, oficiais e funcionários de
outros países fora dos EUA, considerando o duplo papel dos
governos como reguladores e importantes clientes de negócios
da Empresa, tornando fundamental que os associados
cumpram rigorosamente as diversas leis, regulamentos e
princípios aplicáveis à contratação governamental.
Regras e regulamentos especiais se aplicam ao fazer negócios
com órgãos e funcionários do governo federais, estaduais,
locais e internacionais; portanto, você deve tomar medidas
adicionais para conhecer e cumprir as exigências do órgão
específico com o qual você está fazendo negócios.

parecer impróprios. Qualquer tentativa, mesmo bem
intencionada, de influenciar um funcionário do governo
por meio de pagamentos, presentes ou outros favores está
estritamente proibida sob as leis antissuborno e anticorrupção
dos Estados Unidos e internacionais, conforme discutido na
página 17-18 deste Código. Além disso, conforme discutido
detalhadamente na página 16, você não pode oferecer nada
de valor a qualquer pessoa ou entidade para induzi-la a
comprar, recomendar a compra de, ou fazer referências de
qualquer tipo aos bens de assistência à saúde ou serviços
para os quais poderão ser efetuados pagamentos, no todo
ou em parte, pela Medicare, Medicaid ou outro programa de
saúde federal. A conformidade com tais leis “antipropina” é
especialmente importante quando se lida com clientes que são
agências governamentais, estatais farmacêuticas, hospitalares
ou instalações de enfermagem.
Você também deve assegurar que seus registros de negócios
com agências e entidades governamentais estão completas e
precisas e que você não enviará reivindicações imprecisas ou
outras reclamações de pagamento indevidas para o governo
ou levará a Empresa a fazer isso. Consulte a página 21 para
mais informações sobre a precisão e integridade dos registros
da Empresa.
A falta de cumprimento dessas leis, regulamentos e princípios
pode sujeitar a Empresa e associados individualmente a multas
e penalidades administrativas, civis ou até mesmo criminais.
Além disso, a violação das leis de fraude e abuso pode
resultar na exclusão da Empresa ou funcionários individuais
de programas federais de saúde.
Se você tiver dúvidas sobre os procedimentos corretos a serem
seguidos ao interagir ou contratar com agências ou entidades
governamentais, entre em contato com a Consultora Executiva
de Conformidade.

Ao lidar com os oficiais e funcionários do governo, evite
quaisquer conflitos de interesse ou conduta que possam
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Conformidade com as leis

Os associados devem cumprir todas as leis, regulamentos e
normas aplicáveis, incluindo, entre outros, os descritos abaixo.

Leis antifraude e abuso

relatórios das leis antifraude e abuso. Contate o advogado
da Empresa atribuído à sua subsidiária ou grupo operacional
antes de propor tais acordos para garantir que a proposta seja
legalmente permitida.

Nos Estados Unidos, ambas as leis federais e estaduais
geralmente proíbem oferecer qualquer item de valor a uma
pessoa ou entidade para induzi-la a comprar, recomendar
a compra de, ou fazer uma referência de qualquer tipo
aos bens de saúde ou serviços para os quais pagamentos
poderão ser efetuados, no todo ou em parte, pela Medicare,
Medicaid ou outro programa de saúde federal americano.
Tais pagamentos às vezes são chamados de “propinas”.
Exemplos de pagamentos que podem ser considerados
propinas ilegais incluem:
• pagamentos antecipados em dinheiro;
• pré-pagamentos;
• produtos e serviços gratuitos;
• reembolso de despesas pessoais; e
• presentes ou entretenimentos generosos.
A legislação federal também proíbe que se faça ou incite
terceiros a fazer reivindicações falsas ou fraudulentas de
pagamento segundo programas públicos como o Medicare.
As violações das leis antipropina e reivindicações falsas estão
sujeitas a punição severa, incluindo ambas as sanções civis
e criminais para a Empresa e os indivíduos envolvidos, bem
como exclusão dos programas federais americanos de saúde.
A proibição geral de oferecer incentivos aos clientes e
fornecedores não se aplica ao oferecimento de abatimentos
ou outros descontos. Tais descontos e abatimentos são
permitidos, desde que os descontos ou abatimentos
sejam claramente identificados como tais e que o cliente
esteja ciente de sua obrigação de prestar contas e relatar
corretamente os descontos de acordo com os requisitos de
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Leis antitruste e de concorrência

Leis antissuborno e anticorrupção

As leis antitruste e de concorrência proíbem esforços e ações
para restringir ou limitar a concorrência entre empresas que
de outra forma seriam concorrentes de negócios no mesmo
mercado. Estão proibidos esforços e ações incluindo a fixação
de preços, manipulação de propostas e acordos de divisão de
mercado que restringem irracionalmente o comércio.

A AmerisourceBergen proíbe qualquer forma de suborno ou
propina. Nenhum associado ou qualquer pessoa agindo em
nome do associado pode oferecer, pagar, solicitar ou aceitar
subornos, propinas ou isenções inadequadas de qualquer
espécie ou pessoa, seja ela um indivíduo ou um funcionário
do governo ou particular.

Você deve ser particularmente cuidadoso quando interage
com todos os funcionários ou representantes dos concorrentes
da Empresa. Sob nenhuma circunstância discuta ou faça um
acordo com um concorrente com relação a:

Segundo o regulamento do governo americano, as empresas
fazem negócios no exterior de acordo com a Lei das Práticas
Corruptas no Exterior, ou FCPA (Foreign Corrupt Practices Act).
A FCPA proíbe funcionários e agentes de empresas norteamericanas, seja qual for a sua localização, de dar qualquer
coisa de valor, direta ou indiretamente, a funcionários
públicos, candidatos políticos, partidos políticos ou oficiais
de partido não norte-americanos, entre outros, na intenção
de obter uma vantagem comercial imprópria. Para obter
mais informações sobre as restrições da FCPA, veja a Política
Antissuborno/Anticorrupção (OOC-12).

• preços ou estratégias de preços;
• descontos;
• termos das relações de clientes com a Empresa;
• políticas de vendas;
• planos de marketing;
• seleção de clientes;
• alocação de clientes ou áreas de mercado; ou
• termos contratuais e estratégias de contratação.
Outras práticas que não envolvem concorrentes podem
resultar em violações de direitos civis das leis antitruste e
de livre concorrência, dependendo de sua justificativa de
negócios e efeito sobre a concorrência. Essas práticas incluem:
• acordos de exclusividade;
• ofertas de agregação/pacotes;
• restrições de revenda; e
• desconto seletivo.
Você deve contatar o Departamento Jurídico com relação a
dúvidas sobre a legalidade das práticas e condutas sob as leis
antitruste e de livre concorrência.

Tais proibições aplicam-se igualmente a agentes, consultores
e contratantes independentes. Por exemplo, se você fez
um pagamento a um terceiro e sabia ou deveria saber
que tal pagamento seria repassado a um representante de
governo estrangeiro para fins proibidos, pode ter violado a
FCPA. Agentes, consultores e contratantes independentes
devem obedecer ao compromisso da Empresa com as leis
antissuborno e anticorrupção.
Violações das leis antissuborno/anticorrupção podem ser
processadas criminalmente e resultar em penalidades severas
para a Empresa e para qualquer associado ou outra pessoa
que participe da violação. Você deve trazer quaisquer práticas
questionáveis imediatamente à atenção do Diretor Executivo
de Conformidade, da Consultora Executiva de Conformidade,
Consultor Geral ou denunciar anonimamente através da
Network Hotline. Consulte a Política Antissuborno/Anticorrupção
(OOC-12) para obter orientações adicionais e práticas para
garantir o cumprimento das leis antissuborno/anticorrupção.
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Práticas trabalhistas justas
O compromisso da AmerisourceBergen é cumprir todas as leis
e regulamentos aplicáveis relacionados a práticas trabalhistas
justas e questões salariais e de horário em qualquer localidade
onde a Empresa opere.
A AmerisourceBergen também se obriga a proibir a escravidão
moderna e o tráfico de pessoas em sua rede de negócios e
suprimentos. Nunca um associado ou qualquer pessoa que
trabalhe em nome da Empresa pode se envolver em abuso de
direitos humanos na forma de escravidão, trabalhos forçados,
punição corporal ou trabalho infantil.

Leis e sanções de controle de
comércio internacional
Como a Empresa fornece produtos, serviços e tecnologia a
entidades de vários países diferentes, a Empresa deve aderir
às várias leis e restrições aplicáveis ao comércio internacional.
Em muitos países há leis de controle comercial que regem a
importação, exportação ou transferência de certos produtos
controlados, software, tecnologia, bem como a execução de
determinados serviços controlados.
Se um produto ou tecnologia pode ser exportado de um país
para outro depende de muitos fatores, tais como a natureza
do item, seu país de origem e destino, seu uso final e usuário
final. A Empresa pode ser obrigada a obter licenças e verificar
a elegibilidade do destinatário para receber quaisquer itens
fora do país de origem.
A empresa também deve cumprir todas as leis aplicáveis de
comércio internacional, sanções econômicas e embargos,
incluindo, entre outros: (i) restrições dos EUA e da União
Europeia e outras restrições referentes ao comércio com
Irã, Cuba, Sudão, Coreia do Norte e outros países sujeitos a
sanções e embargos econômicos; (ii) restrições à realização de

negócios com pessoas físicas ou jurídicas na lista de Cidadãos
Especialmente Designados mantida pelo governo dos EUA e
de outras listas semelhantes mantidas pelos EUA ou outros
governos, e (iii) restrições à exportação de certos produtos
para os países ou para utilizações finais que possam ser
proibidas pelas leis dos EUA.
Assim como a Empresa não pode de negociar com pessoas,
entidades ou países inelegíveis, nem a Empresa nem
quaisquer de seus funcionários pode solicitar a um terceiro
que desempenhe esta atividade em nome da Empresa.
A Empresa também deve cumprir as leis que proíbem o apoio
a atividades ilegais de boicote.
Para obter mais orientações sobre controles de exportação,
sanções, embargos ou leis antiboicote, entre em contato com
o Departamento Jurídico ou veja a Política de Conformidade
Comercial Internacional (OOC-13) ou Política S&RC sobre
Exportação de Produtos (veja o portlet CSRA da myABC).

Informações privilegiadas
No decorrer do seu vínculo empregatício ou prestação de
serviços à Empresa, você pode tomar conhecimento de
informações relevantes sobre a Empresa que não foram
divulgadas ao público e que podem ser relevantes para a
decisão de um investidor de comprar ou vender ações da
Empresa ou outros valores mobiliários. Informações relevantes
e não públicas podem incluir, por exemplo, os planos de
fusões ou aquisições, estratégias de marketing, resultados
financeiros ou outras negociações.
Segundo a política da Empresa, nenhum associado deve
(i) enquanto na posse de material ou informações comerciais
não públicas em quaisquer dos valores mobiliários da Empresa;
(ii) divulgar o material ou a informação não pública a terceiros;
ou (iii) recomendar a compra ou venda de valores mobiliários
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a qualquer pessoa com base em material ou informações
não públicas. A empresa adotou períodos de blecaute
nas negociações trimestrais durante os quais os diretores,
funcionários e certos funcionários designados não podem
comprar ou vender títulos da empresa.
Se você tem alguma dúvida sobre uma proposta de venda ou
compra de ações da Empresa ou outros valores mobiliários,
fale com o Consultor Geral ou Secretário Corporativo antes
de executar sua negociação.

Segurança e privacidade de
dados globais

A AmerisourceBergen se obriga a proteger as informações
confidenciais dos associados, incluindo informações médicas,
familiares e pessoais identificáveis. Essas informações só
são compartilhadas com aqueles que têm necessidade de
conhecê-las para realizar seu trabalho. A Empresa também se
obriga a salvaguardar informações confidenciais obtidas de
fornecedores, clientes e terceiros.
Consultas relacionadas à privacidade/segurança de dados
devem ser encaminhadas ao Escritório de Privacidade através
do e-mail Privacy@amerisourcebergen.com.

Informações confidenciais do paciente

Com a crescente digitalização das informações pessoais, de
saúde, financeiras, entre outras, dos funcionários, as tentativas
da empresa em coletar, proteger, e eliminar de maneira
apropriada informações pessoais, enfrentam vigilância ainda
maior dos reguladores, clientes e funcionários. Além disso,
custos legais, financeiros e de reputação por violações de dados
altamente divulgadas continuam a crescer para garantir que
a adequação da conformidade com a privacidade de dados
da AmerisourceBergen tenha se tornado uma prioridade em
todas as nossas operações globais.
Para orientar adequadamente e supervisionar a conformidade
da AmerisourceBergen com as leis de privacidade,
regulamentos e melhores práticas, a empresa estabeleceu
um Escritório de Privacidade. O Escritório de Privacidade e
o Conselho de Privacidade associado são responsáveis pelo
desenvolvimento e pela implementação de um programa
de conformidade de privacidade projetado para assegurar
a conformidade da AmerisourceBergen com as leis e
regulamentos de privacidade pertinentes.

Certas subsidiárias da Empresa coletam, mantêm ou têm
acesso às informações do paciente, como condições médicas,
histórico médico, histórico de medicação e informações
financeiras. No caso de associados dos Estados Unidos, de
acordo com a Lei de Portabilidade e de Responsabilidade
do Seguro-Saúde dos EUA (Health Insurance Portability and
Accountability Act, HIPAA), você não pode usar, divulgar ou
discutir informações específicas de pacientes com terceiros
a menos que isso seja permitido por um acordo associado
compatível com a HIPAA ou por lei. Normas, regras e
regulamentos de privacidade adicionais podem se aplicar a
associados localizados fora dos Estados Unidos. Você está
legalmente obrigado a proteger as informações de pacientes
às quais tiver acesso ou que estejam sob o seu controle.
Determinados associados receberão treinamento relacionado
ao uso de informações de pacientes, conforme apropriado às
responsabilidades daquele associado. Para obter instruções
mais detalhadas referentes ao uso, divulgação e proteção de
informações do paciente, consulte as políticas e procedimentos
HIPAA da Empresa ou contate o Escritório de Privacidade
(Privacy@amerisourcebergen.com).
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Auditorias e investigações
governamentais
A política da Empresa é a de cooperar plenamente com
todas as investigações do governo. Para garantir que todas
as consultas e investigações governamentais sejam tratadas
de forma coordenada e eficiente, todas as solicitações de
informações, auditorias e investigações governamentais, bem
como o cumprimento de intimações e mandados de busca,
devem ser imediatamente comunicados ao Departamento
Jurídico, de acordo com a Política de resposta a investigações
governamentais para o devido tratamento (OOC-07).

Responsabilidade ambiental
A AmerisourceBergen obriga-se a conservar o meio ambiente,
preservar os recursos naturais e conduzir seus negócios
de maneira socialmente responsável e ética. Além disso, a
AmerisourceBergen se responsabiliza pelo cumprimento das
leis e regulamentos ambientais aplicáveis.
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Proteção e uso adequado
dos ativos da empresa
Uso de propriedade da empresa
Todo associado tem o dever de proteger os ativos da Empresa e
assegurar que a propriedade da Empresa seja usada para uma
finalidade adequada em benefício da Empresa. Os associados
devem utilizar os recursos de comunicações e tecnológicos
da Empresa, incluindo telefone, e-mail, computador e
sistemas de internet, de maneira apropriada e responsável.
Diretrizes para o uso de bens da Empresa, incluindo recursos
de tecnologia da informação e equipamentos de informática,
estão estabelecidas na Política de uso geral aceitável da
AmerisourceBergen (confira o myHR Portal).
Para obter mais informações, consulte a Política de
Roubo Corporativo da AmerisourceBergen e a Política de
Comunicações Eletrônicas da AmerisourceBergen (confira o
Portal myHR).

Precisão e integridade dos registros
de negócios
A Empresa está comprometida com a criação e manutenção
de registros de negócios que sejam precisos e completos. Não
devem ser feitos registros imprecisos ou enganosos nos livros
da Empresa. Falsificação de qualquer registro da Empresa é
estritamente proibida. Contas não contabilizadas e/ou “caixa
dois” não devem ser estabelecidas, independentemente da
finalidade. Nenhuma informação falsa ou enganosa deve
ser apresentada em qualquer fatura, nota fiscal ou pedido
apresentado a um paciente, cliente, programa de assistência
de saúde pública ou qualquer outro terceiro solicitando
pagamento.

uso adequado dos ativos da Empresa, livros e/ou registros,
contate o Diretor de Conformidade da sua subsidiária ou
grupo operacional, o Diretor Executivo de Conformidade,
a Consultora Executiva de Conformidade ou denuncie
anonimamente através da Network Hotline.
A Empresa é obrigada por lei a manter certos tipos de registros
comerciais por determinados períodos de tempo. A falha em
manter tais documentos pelos períodos de tempo necessários
pode sujeitar a Empresa a penalidades e multas, colocar a
Empresa em situação de desacato à justiça, fazer parecer que
a Empresa está obstruindo a justiça ou colocar a Empresa
em uma séria desvantagem no litígio. Portanto, a Empresa
estabeleceu políticas e procedimentos para a retenção e
destruição adequada de registros que todos os associados
devem seguir. Consulte a Política de Gestão de Registros e
Informações (OOC-10) e o portlet de Gestão de registros e
informações do myABC.
A empresa estabeleceu uma política distinta para a
manipulação e conservação de mensagens de e-mail,
conforme estabelecido na Política de Gestão de Retenção de
E-mail (OOC-11).
Se você tiver dúvidas sobre as políticas de retenção de registros,
entre em contato com o Administrador de Registros Corporativos,
pelo e-mail: RecordsManagement@amerisourcebergen.com.

Todo associado que tiver conhecimento ou informações
referentes a registros falsos, caixa dois ou atividades
fraudulentas deve comunicar tal fato imediatamente ao seu
supervisor. Se não for adequado, ou se for ineficaz relatar
ao seu supervisor, ou se você tem alguma dúvida sobre o
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Informações confidenciais
As informações confidenciais de negócios constituem
um valioso bem corporativo para a Empresa que, se
inadequadamente divulgado, pode prejudicar a Empresa e seus
associados e acionistas. Informações confidenciais incluem,
mas não se limitam a: dados de pessoal, listas de clientes,
dados de custos e preços, informações científicas ou técnicas,
dados de pesquisa, planos estratégicos, estratégias e técnicas
de marketing, processos de dados, procedimentos, fórmulas
ou melhorias e programas de computador proprietários.
Todos os associados devem manter o mais estrito sigilo
sobre quaisquer informações consideradas confidenciais
pela Empresa. Os associados não divulgarão informações
confidenciais a qualquer pessoa, exceto quando em conexão
com ou em benefício de negócios da Empresa e sob estrita
conformidade com as normas, políticas e diretrizes da
Empresa, ou de outra forma expressamente admitida por
escrito pela Empresa.
Se o seu emprego ou relação contratual com a Empresa
terminar por qualquer motivo, você ainda é obrigado a
proteger a confidencialidade das informações que obteve
enquanto estava associado à Empresa. Você deve mantê-las
em sigilo e não usá-las para benefício próprio ou de terceiros.

Comunicações de negócios e
divulgações
Todas as comunicações empresariais podem eventualmente se
tornar públicas através de uma grande variedade de meios,
incluindo solicitações de informações pelo governo, litígios
ou outros meios. Portanto, todas as comunicações, incluindo
e-mail, devem ser compostas de uma forma profissional, que,

se analisados por
 um terceiro, refletirão favoravelmente sobre
você a Empresa. Nas comunicações de seus negócios:
• não use observações caluniosas, difamatórias, ofensivas,
racistas ou obscenas;
• não inclua opiniões pessoais negativas ou especulações;
e
• não tire conclusões legais.
Para instruções detalhadas sobre o uso adequado e melhores
práticas para comunicações de e-mail, consulte a Política de
comunicações eletrônicas da AmerisourceBergen (confira
o Portal myHR). Para instruções sobre o uso adequado da
tecnologia de mensagens instantâneas da empresa para
comunicações entre os funcionários relacionadas com o
trabalho, revise a Política de mensagens instantâneas da
AmerisourceBergen (confira o Portal myHR).
A Empresa está comprometida com a divulgação justa para os
investidores em conformidade com as leis de valores mobiliários
aplicáveis e com os regulamentos da Bolsa de Valores de
Nova Iorque, EUA. Todas as divulgações feitas pela Empresa
aos acionistas ou à comunidade de investimentos devem ser
feitas somente por pessoas autorizadas e devem ser precisas e
completas, e, quando aplicável, apresentar de forma justa nossa
condição financeira e os resultados das operações em todos os
aspectos relevantes.
Nenhum associado deve se comunicar com a mídia em relação
aos negócios, operações ou clientes da Empresa, a menos
que especificamente autorizado. As solicitações da mídia
devem ser encaminhadas ao Vice-presidente de relações com
investidores e corporativas. Da mesma forma, qualquer uso de
mídias sociais por um associado comunicando-se em nome da
Empresa deve ser previamente aprovado pelo Departamento
de Relações Corporativas e Investidores.

22 | Código de Ética e Conduta nos Negócios da AmerisourceBergen - 2018

Mídia social
Mídia social inclui os blogs, jornais ou diários próprios de
associados ou terceiros, website pessoal, rede social ou
website de afinidade, boletim da web ou sala de bate-papo.
O uso de mídia social apresenta determinados riscos e acarreta
certas responsabilidades. Quando utilizarem mídias sociais, os
associados devem ser respeitosos, honestos e precisos, além
de publicar somente conteúdos apropriados e respeitosos
que não se relacionem com o negócio da Empresa, a não ser
quando especificamente autorizado.
Orientações para o uso pessoal das redes sociais que possam
afetar a reputação da empresa estão definidas na Política de
mídias sociais, divulgação e comunicações externas (confira o
Portal myHR).

Propriedade do patrimônio
intelectual da empresa
As ideias, descobertas, invenções e desenvolvimentos
dos associados também são valiosos ativos corporativos
da Empresa. Portanto, cada associado deve divulgar
imediatamente à Empresa por escrito e de forma satisfatória
para a empresa todas as ideias, conceitos, descobertas,
desenvolvimentos, invenções, processos, melhorias ou
conhecimentos (coletivamente, "Propriedade Intelectual"),
realizados, concebidos ou reduzidos à prática pelo associado
em questão, individualmente ou em conjunto com outros,
durante seu vínculo empregatício com a Empresa, relativos a
quaisquer dos negócios da empresa ou a qualquer trabalho
que o associado possa fazer para ou a pedido da empresa.
Todos os direitos de Propriedade Intelectual são de propriedade
da empresa.

Cada associado, conhecendo este Código de Ética, atribui toda
a Propriedade Intelectual à Empresa para seu uso e benefício
exclusivo, sem remuneração adicional e irá, enquanto estiver
na Empresa e após a sua rescisão por qualquer razão,
assessorar a empresa de todas as formas adequadas (à custa da
Empresa) para obter e proteger patentes, direitos autorais ou
outra proteção de propriedade intelectual para quaisquer ou
todas as Propriedades Intelectuais, executando e entregando
à empresa todas e quaisquer aplicações, atribuições e outros
instrumentos, dando provas e testemunho, e executando e
entregando à Empresa todos os desenhos, modelos, anotações
e especificações consideradas razoavelmente necessárias
pela Empresa.
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Respeito e segurança dos
funcionários
Oportunidades iguais de contratação
A Empresa está comprometida em oferecer um ambiente de
trabalho com oportunidades iguais onde os associados são
tratados com justiça, dignidade e respeito. A Empresa é uma
empregadora que oferece oportunidades iguais em todas as
suas políticas referentes aos recrutamentos, contratações,
transferências, promoções, remunerações, benefícios,
demissões, chamadas de volta e outros termos e condições
de contratação. Todas as políticas devem ser administradas
sem considerar raça, cor, religião, gênero, orientação sexual,
identidade de gênero, informação genética, nacionalidade,
idade, estado civil, deficiência, situação militar ou associação
com qualquer outra classe protegida pela legislação pertinente.
Todas as decisões de pessoal devem ser feitas utilizando
padrões objetivos com base em qualificações e desempenho
individuais com relação ao cargo específico.

Para obter mais informações sobre o compromisso da empresa
de prevenir qualquer forma de assédio ou de violência no
trabalho, consulte a Política de violência no trabalho, Política
antiassédio e Política de ambiente de trabalho respeitoso da
AmerisourceBergen (veja o Portal myHR).
As políticas da Empresa proíbem expressamente assédio,
linguagem ofensiva ou ameaçadora nas comunicações
eletrônicas. Veja a Política de Roubo Corporativo da
AmerisourceBergen e a Política de Comunicações Eletrônicas
da AmerisourceBergen (confira o Portal myHR).

Para obter informações adicionais sobre o compromisso da
empresa de igualdade de oportunidades, consulte a Política
de ação afirmativa para oportunidades iguais de contratação
da AmerisourceBergen (confira o Portal myHR).

Assédio/Violência no local de trabalho
A Empresa está comprometida em oferecer um local de
trabalho livre de assédio e intimidação e que é seguro para
todos os associados. A Empresa não tolera piadas degradantes
ou humilhantes, insultos, intimidações, contato verbal ou
físico de natureza sexual, ou outras condutas de assédio
que interfiram no desempenho profissional de um indivíduo
ou criem um ambiente de trabalho intimidativo, hostil ou
ofensivo. A Empresa tem uma política de tolerância zero em
relação a violência no ambiente de trabalho.
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Abuso de substâncias

Privacidade do funcionário

A Empresa está comprometida em manter um ambiente de
trabalho livre de álcool ou drogas. Você deve denunciar tais
abusos para manter o ambiente de trabalho livre da influência
de álcool e drogas ilegais. Trabalhar sob a influência de
qualquer droga ilegal ou álcool, ou usar, possuir ou vender
drogas ilícitas nos horários de trabalho ou nas propriedades
da empresa resultará em ação disciplinar.

A Empresa está comprometida a proteger as informações
referentes à saúde e à família assim como informações
pessoais dos funcionários, abstendo-se de discutir assuntos
privados quando não houver uma “necessidade de saber”
empresarial legítima.

Alguns associados podem estar tomando medicamentos
receitados ou de venda livre que podem prejudicar o julgamento
ou as habilidades exigidas para o desempenho do trabalho. Se
você tiver dúvidas sobre o efeito de tais medicamentos em
seu desempenho no trabalho ou observar alguém que pareça
ter seu desempenho no trabalho prejudicado devido aos
efeitos da medicação, consulte seu supervisor ou ligue para
a Network Hotline. Ocasionalmente, o consumo de álcool
poderá ser permitido em eventos patrocinados ou aprovados
pela Empresa. Espera-se que os funcionários que optarem por
consumir álcool em tais eventos ajam de forma responsável
e não fiquem intoxicados ou debilitados. Para obter mais
informações, consulte a Política de controle do abuso de
substâncias da AmerisourceBergen (confira o myHR Portal).

Exceto se exigido por lei, os associados não deverão ter quaisquer
expectativas de privacidade a respeito das informações
que enviarem, receberem, acessarem ou armazenarem nos
sistemas ou redes da empresa. A Empresa reserva-se o direito
de rever as comunicações feitas no ambiente de trabalho,
incluindo, entre outros, a atividade de internet, e-mail,
mensagens instantâneas, redes sociais ou outras mensagens
eletrônicas, armazenamento no computador e correio de voz,
bem como do espaço de trabalho da empresa fornecido aos
funcionários a qualquer momento.
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Responsabilidade pela
conformidade com o Código
A empresa espera que seus líderes liderem pelo exemplo,
demonstrando o comportamento ético exigido pelo Código
em todos os aspectos de seu trabalho e em sua interação
com associados e com o público. A empresa também garante
responsabilidade e adesão ao Código solicitando a seus
associados que revejam o Código anualmente, realizando
verificações de antecedentes de determinados associados,
revisando todos os contratos em termos de conformidade com
o Código, investigando denúncias de violações e aplicando
medidas disciplinares quando apropriado.

Responsabilidade de liderança
Os líderes da Empresa, incluindo todos os supervisores, têm a
responsabilidade de entender e respeitar o Código, liderando
pelo exemplo. Os líderes da Empresa seguem o Código como
indivíduos e demonstram compromisso visível em:
• criar um ambiente de trabalho onde a integridade
e a conduta ética nos negócios são reconhecidos e
valorizados;
• nunca permitir ou pedir a um funcionário ou qualquer
outra pessoa agindo em nome da Empresa para fazer
algo que é proibido pelo Código;
• explicar o Código aos funcionários e garantir que eles
concluam o treinamento necessário em tempo hábil;
• promover uma atmosfera onde os funcionários possam
expressar suas preocupações e comunicar possíveis
violações do Código e das políticas da Empresa; e
• tomar medidas imediatas para prevenir e identificar
qualquer má conduta dentro do seu grupo e comunicar
qualquer situação que impeça os funcionários de
agirem eticamente.
Os líderes da Empresa poderão ser abordados por
funcionários com preocupações ou dúvidas sobre o Código.

Se os líderes da Empresa necessitarem de orientações para
responder às dúvidas, que entrem em contato com o Diretor
de Conformidade de sua subsidiária ou grupo operacional, o
Diretor Executivo de Conformidade, a Consultora Executiva
de Conformidade ou Consultor Geral.

Confirmação anual
Ao começar no emprego, todos os executivos e funcionários
receberão uma cópia deste Código. Uma cópia também está
disponível no portlet do Escritório de Conformidade do myABC
e no website público da ABC. O cumprimento deste Código e
de todas as leis aplicáveis é uma condição de contratação da
Empresa. Pelo menos uma vez por ano lhe será solicitado que
reveja o Código. Depois de rever o Código, você deve assinar
um Formulário de confirmação indicando que você leu o
Código e concorda em respeitar seus princípios. O formulário
de confirmação está anexado no final do Código, para sua
referência.

Verificações de antecedentes
Para garantir um alto nível de integridade em áreas críticas
de conformidade, a empresa realiza verificações anuais
de antecedentes criminais de todos os associados cuja
conformidade é crucial e que detêm autorização permanente
ou em curso para acessar substâncias controladas assim como
de certos funcionários administrativos essenciais, dependendo
de sua posição.
Para mais informações, veja a Política S&RC 11.5 – Políticas e
Procedimentos de Verificações de Antecedentes Criminais (ver
o portlet CSRA de myABC).

Revisão de contratos
A Empresa exige que todos os contratos significativos sejam
revistos por um advogado da Empresa antes de serem
assinados. A revisão jurídica auxilia a Empresa a:
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Contate o advogado da Empresa atribuído a sua subsidiária
ou grupo operacional, se você tiver qualquer necessidade
de revisar um contrato ou se você tiver quaisquer dúvidas
relativas a um contrato. Em certas situações, é fortemente
aconselhável, ou obrigatório, ter um contrato por escrito. O
advogado da sua empresa pode ajudá-lo a determinar se um
contrato por escrito é necessário.

Ações disciplinares
A Empresa poderá tomar medidas disciplinares contra você, se
for determinado que você:
• autorizou ou participou de atividades que violem o
Código ou a lei;
• falhou em denunciar uma violação do Código ou da lei;
• fez uma denúncia falsa referente a uma suspeita de
violação com a finalidade de prejudicar ou retaliar
outra pessoa;

• evitar contratos que são inadequados ou ilegais;

• não concluiu treinamento obrigatório em conformidade

• identificar e minimizar disposições contratuais

e/ou não concluiu a tomada de ciência deste Código;

desfavoráveis; e

• não cooperou em uma investigação, inclusive mentindo

• celebrar contratos que são apropriados para as

durante uma investigação; ou

circunstâncias de negócios e em conformidade com

• retaliou indivíduo por denunciar uma suspeita de

o Código.

violação em boa-fé.

A revisão jurídica também garante que o contrato seja
assinado por um diretor ou executivo com o nível adequado
de autoridade.
O Departamento Jurídico desenvolveu modelos padrão de
contratos para certas questões comerciais que podem ser
usados 
sem a revisão jurídica desde que sejam utilizados
de acordo com as instruções de uso que acompanham tais
modelos. Qualquer desvio de um desses modelos padrão
requer revisão jurídica.

O tipo de ação dependerá da natureza, gravidade e frequência
da infração e poderá incluir uma ou todas as seguintes medidas:
advertência, trabalho monitorado, suspensão, redução salarial
ou da bonificação, rebaixamento ou demissão. Além disso,
a Empresa pode processar um associado transgressor para
recuperar quaisquer pagamentos ilegais e, se for o caso,
processar um diretor ou funcionário transgressor e outras
partes envolvidas.
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Se você tem razões para acreditar que um associado violou
este Código, você deve imediatamente comunicar a violação
usando uma das opções de denúncia listadas abaixo.

Formulários de Aprovação do
Código de Ética
Em um esforço para simplificar o processo de denuncia e
aprovação de possíveis conflitos relacionados ao Código,
o Escritório de Conformidade publicou os Formulários de
Aprovação do Código de Ética.
Estes quatro formulários orientarão os associados por todo o
processo de aprovação para:

Renúncia
Qualquer renúncia da aplicação deste Código aos diretores
ou diretores executivos da Empresa deverão ser feitas apenas
por todo o Conselho de Administração ou pelo Comitê de
Governança e Nomeação. Todas as solicitações de renúncia
devem ser apresentadas por escrito ao Secretário Corporativo.
O Secretário Corporativo responderá a todas as solicitações
de renúncia no prazo de 30 dias. Todas as renúncias devem
ser imediatamente divulgadas aos acionistas da Empresa.

• presentes;
• contribuições/patrocínios beneficentes;
• outros empregos;
• outros conflitos de interesses gerais.
Os Formulários de Aprovação do Código de Ética são anexados
ao Código de Ética e enviados ao portlet do Escritório de
Conformidade do myABC.
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Contatos para orientação ou
denúncias conforme os termos
do Código
Se você tem qualquer dúvida sobre o Código, políticas,
procedimentos e outras orientações da Empresa ou precisa
de ajuda sobre como cumprir com as mesmas em uma
determinada situação, ou se você tiver dúvidas sobre qualquer
aspecto das operações da Empresa ou tomar conhecimento
de atividades impróprias ou violações do Código, você deve
contatar imediatamente qualquer um dos seguintes recursos:
• Seu supervisor

Diretora Executiva de Privacidade
Sheila Hawes
AmerisourceBergen Corporation
227 Washington Street
Conshohocken, PA 19428 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7437
shawes@amerisourcebergen.com

• O Representante de Conformidade da sua subsidiária
ou grupo operacional
• A Consultora Executiva de Conformidade
• O Consultor Executivo de Conformidade
• A Diretora Executiva de Privacidade
• A Vice-Presidente e Diretora de Auditoria Interna
• O Consultor Geral
Você pode se comunicar com os seguintes diretores ou
departamentos no endereço abaixo:
Diretor Executivo de Conformidade
Chris Zimmerman
AmerisourceBergen Corporation
1300 Morris Drive
Chesterbrook, PA 19087 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7444
czimmerman@amerisourcebergen.com
Consultor Geral
John Chou
AmerisourceBergen Corporation
227 Washington Street
Conshohocken, PA 19428 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7458
jchou@amerisourcebergen.com

Consultora Executiva de Conformidade
Elizabeth Campbell
AmerisourceBergen Corporation
227 Washington Street
Conshohocken, PA 19428 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7404
ecampbell@amerisourcebergen.com

Vice-Presidente e Diretora de Auditoria Interna
Karen Greene
AmerisourceBergen Corporation
1300 Morris Drive
Chesterbrook, PA 19087 EUA
Telefone: +1 (610) 727-7031
kgreene@amerisourcebergen.com
Para consultas ou denúncias anônimas, contate
The Network:
Denúncia on-line – www.tnwgrc.com/AmerisourceBergen
EUA/Canadá – discagem direta gratuita: 800-241-5689
Reino Unido – discagem direta gratuita: 0808-234-1086
Todas as outras localidades – discar o código de
acesso internacional, em seguida ligar gratuitamente
para – 800-570-4810
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Formulários de aprovação do
Código de Ética
Os formulários de Aprovação do Código de Ética são
mencionados no Código e são fornecidos para simplificar o
processo de denúncia e aprovação de possíveis conflitos de
interesse relacionados ao Código. Há versões eletrônicas
desses formulários no portlet do Escritório de Conformidade
do myABC.
Formulários de aprovação do Código de Ética – Presentes
Para obter aprovação prévia por escrito de presentes trocados
com clientes/fornecedores. O propósito deste formulário
não é o uso para prêmios e reconhecimentos relacionados ao
desempenho que são gerenciados pelo True Blue (acessado
via Portal myHR).
Formulário de Aprovação do Código de Ética Contribuições/Patrocínios Beneficentes
Para obter aprovação prévia por escrito de doações
beneficentes feitas pela Empresa a organizações sem fins
lucrativos abrangidas pelo 501(c)(3) ou patrocínio de eventos
beneficentes.
Formulário de Aprovação do Código de Ética - Outros
empregos
Para obter aprovação prévia por escrito de postos de trabalho
fora da Empresa.
Formulário de Aprovação do Código de Ética – Geral
Para obter aprovação prévia por escrito de outros possíveis
conflitos de interesses que podem surgir, que não sejam
abrangidos pelos formulários acima.
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Observação:
Todas as seções do formulário devem ser
completamente preenchidas antes do
envio ao Escritório de Conformidade
(OOC@amerisourcebergen.com) para revisão
final ou o formulário será devolvido.

Formulário de aprovação e autorização
Presentes
Parte I - Definições
Um presente é um objeto oferecido sem a expectativa de pagamento. Embora uma oferta de presente possa envolver a expectativa de reciprocidade,
um presente deve ser gratuito.

Parte II - Orientação do Código de Ética e Conduta nos Negócios
Troca de presentes com clientes/fornecedores: A Empresa e seus associados não podem usar presentes ou outros incentivos para influenciar
as relações ou resultados dos negócios. Associados não deverão oferecer, buscar ou aceitar ganhos pessoais diretos ou indiretos de
qualquer pessoa que esteja buscando realizar ou realizando negócios com a Empresa em troca da compra, recomendação ou organização de
compra de produtos ou serviços ou do compromisso de continuar a comprar produtos ou serviços.
Com exceção das restrições aplicáveis às negociações com funcionários do governo e profissionais de saúde, os associados poderão pagar
por despesas razoáveis de refeições, bebidas e/ou entretenimento relacionadas aos negócios para clientes e fornecedores que
sejam incorridas apenas ocasionalmente; não exigidas ou solicitadas pelo cliente; não destinadas ou percebidas como afetando as decisões de
negócios; e avaliadas em US$ 250 ou menos.
Pagamentos em dinheiro ou equivalentes (como cartões presente ou certificados de presente) são estritamente proibidos.

Parte III - Detalhes de presente (A ser preenchido pelo associado que requer a autorização)
Nome do
funcionário:

Cargo:

Unidade de
negócios:

Localização
da empresa:

Nome do indivíduo/Organização/Negócio para/
de quem o Presente será oferecido/recebido:

Valor/Formato e Propósito do Presente:

Parte IV - Aprovações/autorização - a assinatura indica aprovação
(Escreva o nome de maneira legível e assine)

Assinatura do funcionário					Data

Assinatura do gerente/supervisor				Data
Análise do Escritório de
Conformidade
Consultor do Grupo para a Unidade de Negócios associada
(para valores entre US$ 250 e US$ 500)

Data

Consultor Geral ou CEO 					
(para valores acima de US$ 500)

Data

Formulário de aprovação e autorização
Contribuições e patrocínios beneficentes
Parte II - Detalhes do associado requerente da doação/contribuição beneficente
Nome do
funcionário:

Cargo:

Unidade de
negócios:

Localização
da empresa:

E-mail:

Telefone:

Parte II - Detalhes da organização beneficente
(A ser preenchido pelo associado requerente)
Nome da organização
beneficente:

Website:

Endereço postal:

Nome do contato:

Título(s):

Missão/objetivo da organização:
O valor solicitado se alinha com as Áreas de Foco de Doações Estratégicas da Empresa: acesso a saúde, tanto humana quanto
animal, com foco na prestação responsável de serviços de saúde e iniciativas informativas associadas?
SIM
NÃO
Como o valor será usado:
A organização é cliente direta da AmerisourceBergen?

SIM

NÃO

Em caso positivo, explique
o(s) relacionamento(s):

Parte III - Aprovações/autorização - a assinatura indica aprovação
(Escreva o nome de maneira legível e assine)

Assinatura do funcionário					Data

Assinatura do gerente/supervisor				Data

Assinatura do Escritório de Cidadania Corporativa		

Data

Análise do Escritório de
Conformidade

Formulário de aprovação e autorização
Outros empregos
Parte I - Detalhe do outro emprego
(A ser preenchido pelo associado requerente da autorização de outro emprego)
Nome do
funcionário:

Cargo:

Unidade de
negócios:

Localização
da empresa:

Nome do outro empregador/Tipo de negócio:

Funções no outro empregador:
1.

O funcionário acima fornece mercadorias, suprimentos, bens ou serviços à
AmerisourceBergen?

SIM

NÃO

2.

O empregador acima é um cliente ou concorrente da sua unidade de negócios
AmerisourceBergen?

SIM

NÃO

3.

Durante este outro emprego, você usará os ativos ou informações confidenciais da
AmerisourceBergen?

SIM

NÃO

Se tiver respondido SIM a todas as perguntas acima, você NÃO é elegível para esse outro emprego.
Explique o seu papel e as suas responsabilidades na posição ao outro empregador:

Parte II - Aprovações/autorização - a assinatura indica aprovação
(Escreva o nome de maneira legível e assine)

Assinatura do funcionário					Data
Análise do Escritório de
Conformidade
Assinatura do gerente/supervisor				Data

Assinatura do funcionário autorizador 			
(Vice-presidente / Gerente regional sênior da World Courier)

Data

Formulário de aprovação e autorização
Divulgação geral de conflito em potencial

Parte I - Detalhes de possível conflito de interesses
(A ser preenchido pelo associado que comunica o possível conflito)
Nome do
funcionário:

Cargo:

Unidade de
negócios:

Localização
da empresa:

Detalhes do conflito de interesse em potencial:
(Forneça os detalhes específicos e anexe quaisquer documentos de apoio)

Parte II - Aprovações/autorização - a assinatura indica ciência da divulgação
(Escreva o nome de maneira legível e assine)

Assinatura do funcionário					Data

Assinatura do gerente/supervisor				Data

Análise do Escritório de
Conformidade

Confirmação de recebimento
e entendimento
Certifico que recebi e analisei o Código de Ética e Conduta
nos Negócios da AmerisourceBergen. Entendo que o Código
representa a política da AmerisourceBergen e que, ao assinar
meu nome abaixo, estou confirmando que conheço e cumprirei
as exigências do Código e das Políticas de Conformidade da
ABC correlatas, disponíveis no myABC.
Sei que é meu direito e minha responsabilidade buscar a
orientação sobre ética e questões de conformidade quando
estou incerto sobre quais medidas tomar. Denunciarei
imediatamente as violações ou suspeitas de violações ao
meu supervisor, ao Diretor de Conformidade da minha
subsidiária ou grupo operacional, o Diretor Executivo de
Conformidade, Consultor Executivo de Conformidade ou o
Consultor Geral. Entendo que posso denunciar as violações
ou suspeitas de violações anonimamente através da Network
Hotline denunciando on-line ou via telefone conforme listado
neste Código.
Cooperarei plenamente com todas as investigações de
conduta da AmerisourceBergen que possam violar o Código.
Certifico que analisei as seções do Código que requerem
divulgação para e dispensa por parte da AmerisourceBergen
de certos relacionamentos de emprego externo ou interesses
de propriedade e enviarei o Formulário de Aprovação do
Código de Ética e Conduta nos Negócios – Outros Empregos,
que está anexado a este Código.

Se eu estiver em uma posição de gerência e for responsável por
qualquer contratado (ou seja, as pessoas que prestam serviços
profissionais em uma capacidade contratada por períodos de
90 dias ou mais) que se reporte a mim, certifico que todos
os contratados foram revisados, compreendidos, estão em
conformidade com o Código e que assinei uma cópia deste
reconhecimento, que será arquivada por mim.

Assinatura:
Nome em letra
de forma:

Data:
ID do
funcionário:

AmerisourceBergen - Empresa/Localização:

Certifico que não tenho conhecimento de qualquer violação
da lei ou do Código ou de conduta ou evento denunciável. Se
eu tiver conhecimento atualmente ou se tomar conhecimento
de qualquer violação ou suspeita de violação da lei ou do
Código aplicável, ou outra forma de conduta ou evento
denunciável, confirmo que utilizarei a Network Hotline ou
outro recurso de denúncia aprovado.
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Onde o conhecimento,
o alcance e a parceria moldam
a assistência à saúde.

