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Boas práticas de conduta PMB

Reportar: agimos quando algo pode ser 
melhorado ou está errado. Canais internos e 
um helpline de Compliance (0800 892 0477) 
garantem essa atitude.

Responsabilidade da cadeia de fornecimento: 
mantemos a sustentabilidade de nossa atividade, 

nas áreas ambiental, econômica e social, 
para o crescimento de longo prazo.

Marketing e Vendas: 
comercializamos nossos 
produtos com responsabilidade, 
apenas para adultos fumantes.

Responsabilidades do 
supervisor: garantir o 

entendimento das políticas por 
sua equipe e manter o ambiente 

para que sejam cumpridas. 

Proteção a informações: 
fazemos isso por motivos 

competitivos, éticos e legais.

Declarações e registros da 
empresa: nos comunicamos de 

forma honesta, justa e respeitosa.

Antissuborno e corrupção: 
não subornamos ninguém, 
em lugar algum, seja qual 
for o motivo.

Integridade científica: 
realizamos pesquisas 

científicas há duas décadas, 
para desenvolver alternativas 

de risco reduzido em 
comparação ao cigarro.

Concorrência: nos 
destacamos com a 
qualidade de nosso produto, 
inovação e preço, com base 
nos princípios legais.

Fiscalização e comércio: 
contribuímos para prevenir 

a venda ilegal de nossos 
produtos e o mau uso dos 

nossos recursos.

Integridade no local de trabalho: 
mantemos um ambiente respeitoso, 
inclusivo e seguro.

Conflitos de interesse, presentes 
e entretenimento: não permitimos a 
sobreposição de atividades conflituosas. 
Presentes e entretenimento não podem 
interferir em decisões profissionais.

Acreditamos 
que nossas 

decisões 
devem 

resistir 
ao teste do 

tempo e 
precisam ser 
consistentes 

com:

Nossa 
política 
global

Clique aqui
e conheça o Guia para o Sucesso

 da Philip Morris International

Bom 
senso 
ético:

 com ações 
honestas, 

respeitosas 
e justas.

Guia para 
o Sucesso: 
público e de 
fácil acesso, 
disponível 
em nosso 

site.

A lei: 
respeitamos 
o ambiente 
normativo e 
regulatório 

local.

Agimos com 
transparência em 
tudo que fazemos: 
comunicação, ciência 
e relacionamento com 
autoridades, clientes, 
fornecedores e outros 
públicos.

Obedecemos as 
legislações dos países 
onde atuamos e, 
muitas vezes, somos 
mais rígidos e vamos 
além delas.
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