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1 APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

 

A Geistlich Pharma do Brasil (“Geistlich”) é a subsidiária brasileira do Grupo Geistlich Pharma AG, 

com sede na Suíça. Empresa líder mundial em produtos para regeneração, a equipe da Geistlich está 

preparada para fornecer produtos, serviços e suporte científico de alto nível em todo o território nacional. 

Para tanto, considerando que a atuação da Geistlich está pautada na cultura de conformidade, na 

observância rigorosa da legislação, da promoção das melhores práticas de governança corporativa e no 

respeito aos princípios éticos e morais, apresentamos o Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma 

do Brasil, o qual tem por objetivo nortear os padrões de conduta e comportamento de seus 

colaboradores, indistintamente.  
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Por meio de diretrizes gerais, o Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma do Brasil orienta a 

conduta profissional de seus colaboradores sobre temas do dia a dia corporativo, de modo a promover 

um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, bem como relacionamentos profissionais, transparentes 

e duradouros. 

  

As diretrizes contidas neste documento não são definitivas e podem ser alteradas a qualquer momento, 

caso necessário, e devem ser praticadas por todos, indistintamente, em todas as atividades e 

relacionamentos da Geistlich. 

 

Contamos com você! 

 

Boa leitura! 

 

 

 

 

POUL SORENSEN 

Diretor Executivo 

 

 

 

2 VISÃO GEISTLICH PHARMA 

 

A Geistlich Pharma AG é especialista em medicina regenerativa. O foco da Geistlich é a regeneração. 

A empresa cria produtos que estimulam os processos regenerativos do corpo a fim de ajudar a recuperar 

a qualidade de vida das pessoas.  

 

A Geistlich considera muito importante desenvolver produtos de forma contínua e responsável, com 

base em sólidos fundamentos científicos e que atendam às elevadas expectativas de qualidade, 

segurança e eficácia da empresa. 

 

Até 2030, a Geistlich pretende desenvolver produtos pioneiros inspirados na natureza para a medicina 

regenerativa. Para isso, busca criar novas soluções terapêuticas baseadas em evidências, bem como 

promover uma rede internacional de competências formada por pesquisadores, clínicos, fundações e 
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parceiros externos. A empresa assume maior comprometimento com a educação e treinamento de 

profissionais na área da regeneração. 

 

O foco da Geistlich está baseado em inovação, desenvolvimento contínuo, responsabilidade e 

viabilidade comercial. 

 

3 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

 

A Geistlich acredita que o desenvolvimento social e os objetivos empresariais passam obrigatoriamente 

pela aplicabilidade diária e contínua de princípios fundamentais, os quais devem nortear as ações dos 

seus colaboradores e as normas deste Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma do Brasil: 

 

Imagem e reputação: a imagem e a reputação da Geistlich devem ser consideradas em todas as 

interações dos seus colaboradores e terceiros que a representam no ambiente de negócios e junto ao 

público externo;  

 

Integridade: a integridade é a base de tudo que fazemos, ou seja, nossas ações e atitudes devem refletir 

nossos valores e princípios éticos, de modo a cumprir os preceitos da legislação, das normas e dos 

regulamentos vigentes, em todas as atividades e funções desempenhadas; 

 

Transparência: as relações dos colaboradores e terceiros com profissionais da saúde, agentes 

públicos e quaisquer outros terceiros devem ter propósito claro e definido, de modo a evitar conflito de 

interesses e agir sempre em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis; 

 

Independência: a Geistlich deve assegurar a independência das relações dos seus colaboradores e 

terceiros, no desempenho de suas atividades profissionais, abstendo-se de influenciar profissionais da 

saúde, agentes públicos e quaisquer outros terceiros para obter vantagens indevidas ou impróprias;  

 

Progresso: promover o contínuo aprimoramento dos produtos de alta tecnologia para a saúde e do 

conhecimento médico, bem como o acesso e uso seguro e eficiente destes produtos; e 

 

Respeito e Meritocracia: Os colaboradores da Geistlich devem ser tratados com respeito e dignidade 

e de acordo com as diretrizes contidas nas Políticas Internas da empresa. 
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Neste sentido, visando à promoção e manutenção de um ambiente de trabalho saudável, harmonioso e 

produtivo, a Geistlich não admite ou tolera práticas (i) discriminatórias, (ii) preconceituosas, (iii)  de 

abuso de poder, (iv) de assédio sexual, físico ou moral, (v) situações de desrespeito, ameaça ou 

intimidação e (vi) práticas administrativas punitivas no relacionamento entre gestores, colaboradores 

e terceiros, independentemente do nível hierárquico.  

 

Todos os colaboradores da Geistlich devem se comprometer a agir de acordo com os valores e 

respectivas responsabilidades, adotando atitudes transparentes e éticas e visando sempre a melhoria e 

o crescimento do segmento da empresa no país.  

 

4 ABRANGÊNCIA 

 

A aplicação do Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma do Brasil é obrigatória e normativa, e 

integra o conjunto de Políticas Internas da empresa, as quais norteiam as atividades profissionais de 

todos os colaboradores e terceiros que representam a Geistlich, no que couber, independentemente 

de seu nível hierárquico.  

 

As diretrizes contidas neste documento abrangem todos os locais de trabalho e atividades em campo, 

nos quais a Geistlich esteja inserida, no todo ou em parte, e compreendem tanto as relações dos seus 

colaboradores e terceiros que representam a Geistlich perante representantes do Poder Público, 

quanto as relações privadas com colaboradores e representantes de outras empresas. 

Todos os colaboradores e terceiros que representam a Geistlich, tais como representantes de 

vendas, parceiros, subcontratados etc., estão sujeitos às diretrizes deste documento, na medida de suas 

respectivas responsabilidades, e se comprometerão a cumpri-las por meio da assinatura do respectivo 

Termo de Compromisso – Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma do Brasil. 

 

5 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CONFIDENCIALIDADE 

 

INFORMAÇÃO: Todo e qualquer ativo, dado ou conteúdo intelectual ou material desenvolvido pela 

Geistlich, que devem ser valorizados e protegidos de forma adequada e compatível com a missão da 

empresa. 

 

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: São procedimentos de proteção de informações (estratégias de 

negócios, propriedade intelectual, patentes, sigilo de dados) contra ameaças à disponibilidade, 
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integridade e confidencialidade destas, de modo a se evitar riscos e vulnerabilidades, visando preservar 

a estrutura tecnológica e assegurar a continuidade dos negócios. 

 

Todas as informações utilizadas no âmbito interno da empresa são consideradas estratégicas e 

confidenciais e de propriedade da Geistlich, salvo aquelas de domínio público (exemplo: informações 

publicadas em jornais, revistas e sites especializados). 

 

Os colaboradores não devem usar ou divulgar informações que não estejam disponíveis publicamente. 

Caso contrário, poderá caracterizar utilização indevida de informações internas e confidenciais. 

 

As informações são extremamente valiosas e essenciais para a nossa competitividade no mercado e 

perenidade dos nossos negócios, devendo ser utilizadas exclusivamente para as atividades profissionais 

e protegidas contra roubos, danos, violações, exposição não autorizada ou uso indevido. 

 

6 LEIS E REGULAMENTOS 

 

A Geistlich se compromete a cumprir a legislação nacional em geral, em especial, a Lei 12.846/13 – 

Anticorrupção Empresarial, a Lei 12.529/11 – Lei do Sistema de Defesa da Concorrência, a Lei 9.613/98 

- Prevenção à Lavagem de Dinheiro e a Lei 8.666/93 – Lei de Licitações, bem como observar as Políticas 

Internas que disciplinam as suas atividades. 

 

Todos os colaboradores devem aderir às leis e aos regulamentos aplicáveis às suas atividades e em 

todas as operações, independentemente da localidade de atuação.  

 

Caso os padrões éticos e de conduta profissional estabelecidos nas leis não venham a ser suficientes, 

os padrões deste Código podem ser revistos e prevalecerá sempre o nível normativo mais elevado.  

 

O não cumprimento da legislação e dos normativos vigentes, bem como deste Código de Ética e 

Conduta Geistlich Pharma do Brasil, no todo ou em parte, poderá implicar nas medidas disciplinares 

adiante previstas e, ainda, sujeitar a Geistlich e os seus autores às penalidades previstas nas esferas 

administrativa, civil e criminal.  

 

7 CONFLITO DE INTERESSES 
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Os colaboradores da Geistlich não devem se envolver em nenhum relacionamento de negócios ou 

atividades que possam causar conflito de interesses e/ou que prejudiquem a empresa. 

 

Os conflitos de interesses ocorrem quando uma decisão é influenciada pelos interesses pessoais de uma 

das partes, prejudicando as demais e podendo, ainda, serem contrários aos interesses legítimos da 

Geistlich.  

 

São exemplos de conflitos de interesses, reais ou potenciais:  

 

▪ Desenvolver relacionamentos de negócio ou atividades com alguém que é parceiro de negócios 

concorrentes à Geistlich;  

▪ Fazer uso de informação sigilosa ou privilegiada obtida em função das atividades exercidas na 

empresa, seja para uso e proveito próprio ou de outrem; 

▪ Firmar contratos que envolvam familiares de colaboradores, com termos e condições que não 

estejam de acordo com as práticas de mercado e com as Políticas Internas da Geistlich;  

▪ Estar na mesma linha de reporte hierárquico de parentes; 

▪ Estar em posição de conseguir benefício pessoal ou para terceiros, tomando ou influenciando 

decisões que prejudiquem os negócios da Geistlich. 

 

Os conflitos de interesses podem existir a partir de diversas razões. Quando um conflito ocorre, a sua 

divulgação total e adequada, pelo colaborador interessado, deve ser feita para a área de Compliance 

por meio de uma comunicação escrita detalhando: 

 

(i) a descrição dos fatos; 

(ii) os seus vínculos; e  

(iii) os possíveis impactos.  

 

Neste contexto, todos os colaboradores são incumbidos de relatar quaisquer conflitos de interesses, 

incluindo ou que envolva(m) o próprio colaborador ou terceiros e familiares (pais, irmãos, cônjuges e 

filhos), considerando que os mesmos podem ser detentores de participações em empresas 

fornecedoras, clientes ou que de alguma forma mantenha negócios com a Geistlich. 

 

8 RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS 
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Agente Público é aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, 

nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, 

emprego ou função pública.  

 

Os colaboradores e terceiros que representam a Geistlich devem ter relacionamento ético, 

transparente e independente com agentes públicos ou com pessoas a eles relacionados, sendo proibido 

prometer, oferecer, dar, receber ou realizar pagamentos e contribuições, de qualquer espécie, ainda que 

indiretamente, a fim de obter benefício, vantagem ou facilitação indevida. 

 

A Geistlich só permite a participação de agentes públicos em eventos, quando este agente possuir 

grande conhecimento técnico e científico sobre o tema que será exposto, de forma a agregar valor ao 

evento, devendo haver uma autorização expressa da autoridade máxima do órgão ou entidade pública 

a qual este agente faz parte.  

 

9 CONCORRÊNCIA 

 

A Geistlich atua de forma ética e competitiva junto aos seus concorrentes de mercado em busca de 

posição de destaque dos seus produtos por seus próprios méritos.  

Não é política da Geistlich emitir declarações inverídicas e/ou injustas a respeito dos produtos e serviços 

da concorrência. Neste contexto, o uso e coleta de informações da concorrência só podem ser feitas 

apenas por fontes e meios legais. 

A empresa não se envolve em atividades diretas ou indiretas de (i) monopólios, (ii) cartéis, (iii) fixação 

de preços, (iv) alocação de produtos e mercados, e (v) práticas de mercado injustas e ilícitas.  

 

10 TERCEIROS 

 

Terceiros são todos aqueles que atuam em parceria para que os objetivos da Geistlich sejam atingidos, 

tais como distribuidores, fornecedores, prestadores de serviços, parceiros de negócios, agentes 

autônomos, advogados, despachantes, profissionais da área da saúde etc.  

 

A escolha, a contratação e a manutenção do relacionamento com terceiros deve basear-se estritamente 

em critérios profissionais, técnicos, comerciais e estratégicos, sempre de acordo com os interesses e 

necessidades da Geistlich. 
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A Geistlich orienta e proíbe que os terceiros se utilizem de canais não oficiais, indiretos ou paralelos 

para obter benefício, vantagem ou facilitação, ou mesmo realizar pagamentos indevidos, como por 

exemplo, aos agentes públicos.  

 

11 INTERAÇÕES COM PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Profissionais da área da saúde são pessoas com deveres clínicos ou não clínicos, 

independentes ou dependentes, como médicos, pessoas treinadas em cuidados de saúde, 

assistentes técnicos médicos e coordenadores de pesquisa. Também se enquadram nesta 

definição os profissionais que atuam em hospitais, clínicas, laboratórios ou cooperativas de 

compras.  

 

A Geistlich deve zelar para que sua relação com os profissionais da área da saúde esteja de acordo 

com a legislação, com a Política de Interações com Profissionais da Saúde e demais diretrizes do 

Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma do Brasil.  

A Geistlich apoia a interação com profissionais da área da saúde para finalidades específicas, tais como 

(i) incentivar a pesquisa e a educação na área da saúde; (ii) promover o desenvolvimento de produtos 

para saúde, buscando inovação e aperfeiçoamento; (iii) assegurar o uso seguro e eficiente dos produtos 

da saúde, por meio de treinamentos e apoios técnicos aos profissionais da área da saúde; e (iv) viabilizar 

o acesso desses produtos aos mais carentes, alcançando todos as camadas sociais.  

 

Além disso, a Geistlich estimula a interação com os profissionais da área da saúde com fins 

promocionais, como promoção, apresentação de produtos, negociação de contratos etc.  

 

A Geistlich poderá arcar com eventuais custos relacionados às atividades dos profissionais da área da 

saúde, desde que avaliados e aprovados internamente segundo o critério da razoabilidade e de acordo 

com a Política de Interações com Profissionais da Saúde.  

 

A contratação de profissionais da área da saúde pela Geistlich deve ser realizada de acordo com 

critérios objetivos e amparada por contratos. Os pagamentos devem ser realizados mediante a 

respectiva contraprestação, considerando os valores e condições pactuadas entre as partes.   

 

A Geistlich se resguarda no direito de negociar a cessão de patentes, segredos comerciais, propriedade 

intelectual ou know-how com profissionais da área da saúde, oferecendo pagamento de royalties, desde 

que respeitando à legislação, as normas e os regulamentos internos.  
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12 PATROCÍNIOS E EVENTOS 

 

Os patrocínios e a organização de eventos fazem parte da estratégia de negócios e constituem uma 

maneira de fortalecer a marca Geistlich junto aos públicos de interesse, bem como contribuir para o 

aperfeiçoamento técnico-científico dos profissionais da área. Entretanto, podem trazer problemas 

operacionais e/ou de imagem à empresa e aos seus colaboradores se forem relacionados à obtenção 

de vantagem ou benefício indevido. 

 

Todas as atividades de patrocínios e organização de eventos devem ser autorizadas e aprovadas de 

acordo com as normas e regulamentos internos, as quais não poderão estar vinculadas a objetivos 

políticos, partidários, ideológicos ou religiosos. 

 

A Geistlich não patrocina diretamente profissionais da área da saúde para participarem de eventos de 

terceiros.  

Eventuais conflitos éticos e de interesse devem ser comunicados tempestivamente aos gestores internos 

para que sejam devidamente solucionados. 

 

 

13 SUBVENÇÕES 

 

Na hipótese da Geistlich conceder subvenções a uma organização devido à legitimidade de uma ação 

educacional, de pesquisa ou de apoio a tratamento médico, devem ser observados os seguintes 

requisitos: (i) critério de seleção objetivo, adequado e estritamente técnico; (ii) o objeto e as condições 

da subvenção devem ser transparentes e devidamente formalizados; (iii) a organização patrocinada deve 

ser responsável e independente com relação ao objeto da subvenção. 

 

14 PRESENTES  

 

Presentes são definidos como itens que possuem valor de mercado e são escolhidos e direcionados com 

a intenção de agradar a pessoa que irá recebê-los. Normalmente, costumam ser entregues a uma ou 

mais pessoas em particular, devido a uma relação bilateral pessoal ou comercial existente. 
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A Geistlich proíbe o ato de seus colaboradores e terceiros de prometer, oferecer, dar, financiar ou 

receber presentes, de qualquer espécie, sejam nas suas interações públicas ou privadas. 

Vale lembrar que o ato de dar ou receber presentes com o objetivo de obter vantagens indevidas pode 

trazer severas consequências para a Geistlich, para o colaborador e para o terceiro. 

 

15 BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS  

 

O brinde é definido como uma lembrança distribuída a título de cortesia, propaganda, promoção, 

divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas, de caráter histórico ou cultural.  

 

É permitido aos colaboradores e terceiros da Geistlich oferecer e receber brindes e materiais 

promocionais, a título de cortesia, propaganda ou divulgação habitual, desde que sem valor comercial 

ou com baixo valor de mercado, destinados à atualização científica e educacional ou por ocasião de 

algum evento ou promoção, como livros, revistas, agendas, calendários, canetas etc.  

 

 

 

16 CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES  

 

Os colaboradores da Geistlich têm autonomia para fazer contribuições e doações de qualquer natureza 

com seus próprios recursos e participar de atividades fora do expediente de trabalho, sendo proibido 

fazer tais pagamentos e participar de tais atividades em nome da empresa, com recursos da empresa 

e/ou durante o horário de trabalho.  

 

A Geistlich não faz contribuições e doações políticas de nenhuma forma. 

 

As contribuições ou outras formas de doações realizadas pela Geistlich devem atender a interesses 

legítimos e devem ser direcionadas às necessidades reais da comunidade, não podendo se utilizar deste 

meio visando uma ação estratégica comercial ou de marketing para divulgar os seus produtos. 
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17 PAGAMENTOS  

 

Os pagamentos efetuados pela Geistlich devem ser feitos de forma direta e estar amparados na 

respectiva documentação comprobatória dos bens e serviços adquiridos, bem como nas disposições 

contratuais previstas.  

 

É vedado efetuar pagamentos com o fim de facilitar ou acelerar procedimento junto à Administração 

Pública e seus representantes, ainda que indiretamente.  

 

18 REGISTROS E REPORTES FINANCEIROS 

 

A Geistlich mantém seus registros e suas contas disponíveis de forma clara, íntegra e transparente, 

seguindo os padrões de reportes financeiros e de contabilidade.  

 

Quaisquer alterações propositais de registros e reportes financeiros serão consideradas como violação 

deste Código e passível de aplicação das leis civis e/ou criminais.  

 

A contabilidade interna pode ser auditada a qualquer momento, a fim de reportar todas as transações de 

negócios da Geistlich e a disposição dos seus ativos.  

19 SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE 

 

As atividades da Geistlich são baseadas em práticas economicamente viáveis e socialmente 

sustentáveis. Respeitamos e recomendamos aos nossos colaboradores e parceiros de negócios que 

respeitem as tradições e a identidade cultural das comunidades locais, de modo a identificar seus 

legítimos interesses e a colaborar para o progresso social, econômico e ambiental do país. 

 

Dessa forma, a Geistlich se compromete a seguir rigorosamente os requisitos legais para a obtenção 

de licenças e registros e a minimizar qualquer impacto negativo para a sociedade e o meio ambiente.  

 

Repudiamos e combatemos o trabalho degradante, escravo e infantil, bem como qualquer outra forma 

de exploração da condição humana.  
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20 DESVIOS DE CONDUTA 

 

Os desvios de conduta ética podem surgir a partir de diversas situações. 

 

A falha ao cumprir a legislação e as diretrizes deste Código pode resultar em sérias penalidades para a 

Geistlich ou para seus colaboradores e/ou representantes, incluindo até a responsabilização criminal 

sobre a pessoa física envolvida. 

 

Os gestores devem adotar, continua e permanentemente, medidas para assegurar que os 

colaboradores e os terceiros, sob sua responsabilidade, no que couber, cumpram a legislação, as 

políticas e os procedimentos internos e as diretrizes constantes do Código. 

 

20.1 Medidas Disciplinares 

 

O descumprimento das diretrizes deste Código, bem como de quaisquer políticas e procedimentos 

internos não será tolerado e é passível de punição. Reincidências, mesmo após prévia orientação, 

também estão sujeitas às medidas disciplinares.  

 

Os colaboradores transgressores das normas deste Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma do 

Brasil ou daquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, poderão receber as seguintes 

penalidades, ponderando-se a gravidade de cada infração cometida: 

 

▪ Advertência Verbal 

▪ Advertência Escrita 

▪ Suspensão 

▪ Demissão sem justa causa 

▪ Demissão por justa causa 

 

A penalidade será aplicada imediatamente após a falta cometida, exceto quando exigir prévia 

investigação ou apuração de fatos. 
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Todos os colaboradores da Geistlich, indistintamente, são responsáveis pelo desenvolvimento e 

manutenção (i) da cultura empresarial, (ii) da ética nos negócios e (iii) de relações profissionais 

duradouras. 

 

Visando o cumprimento e a efetividade das diretrizes deste Código, é dever de cada colaborador relatar 

quaisquer situações de (i) violação, (ii) ameaças de violação ou (iii) suspeita de violação da 

legislação e deste Código de Ética e Conduta Geistlich Pharma do Brasil. 

 

Para tanto, deverá fazer uso dos canais de reporte disponíveis, também conhecidos como Canais de 

Denúncias, através do telefone +55 (11) 3093-6607 ou do e-mail 

denuncias.geistlich@integritybr.com.br.  

 

As denúncias serão analisadas de forma sigilosa e confidencial e poderão ser realizadas de modo 

anônimo, ou seja, sem a necessidade de se identificar.  

 

Os casos relatados serão analisados individualmente por um Comitê Disciplinar, órgão colegiado, que 

decidirá as medidas cabíveis e as providências necessárias, respeitando a legislação vigente, em 

especial a trabalhista e a penal, bem como outras normas aplicáveis ao caso.  

 
Caso a denúncia seja em face de um dos membros do próprio Comitê Disciplinar, o mesmo deve tomar 
ciência do fato, ficando impedido de votar. Neste caso, o Comitê Disciplinar convocará um membro 
substituto, extraordinariamente, que deverá ser o primeiro a proferir o seu voto. 
 
 


