GUIA PARA
O SUCESSO
O CÓDIGO DE CONDUTA DA PMI

CARTA DO NOSSO DIRETOR EXECUTIVO
Prezados(as) colegas,
Nós na PMI estamos unidos pelo nosso objetivo comum de alcançar uma transformação empresarial
que mude o setor. Este é um momento emocionante para a PMI, e sinto orgulho por ter a honra de
conduzir nossa empresa para mais perto de alcançar a nossa visão de um futuro sem fumaça.
Como vocês sabem, empreendimentos ambiciosos como esses não estão isentos de desafios – a
transformação exige correr riscos, enfrentar a incerteza e, às vezes, aceitar o fracasso. Felizmente,
na PMI, também estamos unidos por nosso compromisso com compliance, ética e integridade, que
está formalmente documentado aqui no Guia para o Sucesso da PMI, o nosso Código de Conduta.
Ao longo dos esforços de transformação da PMI e além, é fundamental que, diante de desafios,
continuemos confiando em nossos valores centrais de honestidade, respeito e justiça. O custo
de comprometer nossos valores centrais é alto: corremos o risco de perder a confiança que
conquistamos entre nós, com nossos consumidores, acionistas e nossas comunidades. Portanto,
esperamos resultados excepcionais obtidos apenas em total conformidade com a letra e o espírito
das leis e regulamentos aplicáveis, nossas políticas internas e nossos valores.
Esse Código apresenta nossos princípios e descreve as regras e diretrizes que todos devemos seguir
na PMI. Caso tenham alguma dúvida ou preocupação sobre o nosso Código, por favor, entrem em
contato com o seu gerente, seu parceiro de negócios de Pessoas & Cultura ou o seu parceiro de
Ética & Compliance.
Obrigado por seu compromisso contínuo com compliance, ética e integridade na PMI.
Atenciosamente,

Jacek Olczak
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IDEIAS PRINCIPAIS

ideias principais

Pensamos antes de agir. As nossas decisões precisam resistir ao teste do tempo. Antes de tomar uma atitude
e agir, devemos nos perguntar se o que planejamos enquadra-se no “jeito PMI” de fazer negócios – se é
consistente com:
Bom senso ético;

O que Fazemos

Este Guia; e
A Lei.
Não transgredimos esses fundamentos. As leis podem não fazer sentido, podemos contestá-las, mas ainda
assim as seguimos. Mesmo que nossos concorrentes adotem padrões menos rigorosos, ainda assim seguiremos
os nossos próprios. Igualmente importante é compreendermos que regras não bastam, pois elas não substituem
a necessidade de bom senso ético.
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ideias principais
Bom senso ético requer honestidade, respeito e justiça. Esses valores éticos que temos em comum são
parte do “jeito PMI” de fazer negócios. Eles nos unem e nos guiam como funcionários da PMI e são o foco
principal deste Guia.

Honestidade. Em resumo, trata-se de credibilidade. As pessoas de dentro e de fora da empresa
acreditam em nós; nós cumprimos o que prometemos? Obviamente, ninguém deseja trabalhar,
pedir conselhos ou comprar produtos de quem distorce os fatos ou procura enganar pessoas.
Compreendemos que a confiança provém de agirmos sem termos nada a esconder.

Respeito. Todas as pessoas e ideias merecem ser respeitadas. Respeito envolve dignidade, aceitação,
empatia e compaixão. Discordâncias, contestações, ou até mesmo conflitos podem ser positivos

Como Fazemos

quando combinados ao respeito, porém podem ser destrutivos caso contrário.

Justiça. O que parece ser justo para uma pessoa pode não ser visto assim por outras. Ser justo
requer pensar em todos envolvidos ou afetados por uma decisão. Ser justo requer considerar todas as
circunstâncias com as quais as pessoas lidam. Em algumas situações, ser justo requer muita reflexão
e muito esforço. E haverá incerteza. A aplicação desigual das regras é injusta, assim como excluir
pessoas ou suas ideias devido ao gênero, preferência sexual, etnia, religião ou outros fatores similares.

Bom senso ético também requer mudança da sua perspectiva. O que as outras pessoas pensam importa.
Os nossos clientes, colegas e a sociedade em geral têm interesse naquilo que fazemos. Todos precisam confiar
no que dizemos e fazemos. Antes de agirmos, devemos perguntar se as nossas ações entrarão em conflito
com os valores deles. Aceitamos que nem todos concordarão com tudo o que fazemos, mas sempre devemos
estar confiantes que as nossas ações são honestas, respeitosas e justas.

ideias principais

Nossas atividades diárias podem fazer com que não percebamos o óbvio. Pressão, fadiga e rotina podem
comprometer a maneira na qual tomamos decisões. Todos podemos nos distrair, e todos podemos ter momentos
em que vemos as coisas por uma visão muito otimista. Antes de agir, reserve um tempo e reflita se está fazendo as
coisas do “jeito PMI” – seguindo este Guia, a Lei e demonstrando bom senso ético. Sempre há tempo para pensar
antes de tomar uma decisão e agir.

As regras não substituem o bom senso. As regras podem agir contra a sua finalidade pretendida. O bom senso

O Que Precisamos
Lembrar

protege contra tais falhas. Se uma lei ou regra da empresa não faz sentido, então reporte para avaliarmos uma
mudança. Entenda que até a mudança ocorrer, devemos cumprir a Lei ou a regra, mesmo que discordemos,
porque o nosso respeito ao estado de direito é sincero.

Ninguém tem todas as respostas. E isto não é um problema – desde que nos esforcemos em buscar as melhores
respostas. Estamos juntos nisso. Quando tiver que fazer uma escolha difícil, converse com outras pessoas. Bom
senso é uma habilidade que melhora ao envolvermos outras pessoas e considerarmos outros pontos de vista.
Lembre-se, não se trata apenas de nós como indivíduos; quando você busca auxílio, pode estar contribuindo para
o aprendizado de todos.

Nós falamos sobre erros, aprendemos com os mesmos e os aceitamos. Todos cometemos erros. Eles são até úteis
se as pessoas certas souberem o que aconteceu e os ajustes forem feitos com base na experiência. Porém, entenda
que há uma diferença entre um erro e negligenciar a forma com que fazemos negócios – ignorando a lei, este Guia ou
os nossos valores éticos compartilhados. A negligência coloca a todos nós em risco e não tem lugar aqui.
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REPORTAR

reportar
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Quando algo pode ser melhorado
ou está errado, nós agimos.

Compartilhe suas ideias e experiências sobre
Denúncias de suspeitas de conduta imprópria são investigadas. O Departamento
possíveis melhorias. Se uma exigência ou processo de Ética e Compliance tem funcionários treinados nas funções para investigar as suas
dificulta a eficácia do seu trabalho ou parece

preocupações. Os padrões de investigação da PMI regem todas as investigações de Ética

Se identificar algo errado,

complicado demais para os fins pretendidos, então

e Compliance; além disto, um programa de garantia de qualidade pós-investigação

você deve reportar. Ao fazer

diga algo. Regras e processos devem fazer sentido

é realizado para assegurar que o processo permaneça justo, imparcial e respeitoso.

isso, a empresa vai ouvir e agir.

e ajudá-lo a fazer seu trabalho. Você também

É igualmente importante reportar

deve informar se perceber que não foram tomadas

Caso tenha alguma dúvida, pergunte. Se estiver preocupado com o que acontecerá

para melhorar as coisas. Quando

medidas para proteger a empresa de um risco

quando reportar o problema, fale com sua gestão local ou com o Departamento de

reportar algo de boa-fé, a PMI dará

potencial em relação a negócios, legislação

Ética e Compliance. Eles podem tratar das suas preocupações e responder perguntas

todo o apoio a você.

ou regulamentação.

que você possa ter sobre o processo.

Faça perguntas quando as coisas não estiverem
claras. A PMI oferece a todos, em todos os níveis
da organização, o acesso a colegas que podem
responder perguntas, resolver problemas e dar
conselhos. Se não tiver certeza do que fazer,
pergunte – você receberá ajuda.

Pare o que está errado. Erros acontecem. Quando

Você pode se fazer ouvir de várias formas. Fale com:
- Seu supervisor ou o chefe do departamento
- Recursos Humanos
- Departamento Jurídico
- Departamento de Ética e Compliance:
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		

+ Diretor Regional de Ética e Compliance

los. Se algo não parecer certo, ou se parecer que

		

+ Responsável por Compliance e Ética

este Guia, os Princípios e Práticas, ou a legislação
estão sendo comprometidos, você tem a obrigação

Um helpline de compliance operado por terceiros também está disponível
24 horas por dia, sete dias por semana, em todos os idiomas falados na PMI.

de reportar o problema. Ignorar um potencial

Entre em contato com o helpline on-line ou pelo telefone gratuito. Números

problema de compliance e ética pode permitir que

locais estão disponíveis na sua intranet. Chamadas a cobrar são aceitas.

acontecem, é parte do seu trabalho ajudar a corrigi-

saiba mais

Como reportar

PMI 16-C: Reportar

um problema relativamente pequeno cresça e tornese um grande problema, causando danos a seus

Você pode usar o helpline de maneira anônima, a menos que esteja ligando

Padrões de Investigação
da PMI

colegas de trabalho e à empresa.

de um dos poucos países onde as leis locais restringem tais práticas. Se não
tiver certeza sobre as restrições de anonimato em sua localidade, pergunte ao
helpline ou consulte o Departamento Jurídico.
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INTEGRIDADE NO
LOCAL DE TRABALHO

INTEGRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Mantemos um ambiente de
trabalho respeitoso, inclusivo
e seguro.

Tomamos todas as decisões de trabalho com
base em mérito. Não limite a oportunidade

Pare e escute. Um comportamento pode ser desrespeitoso e excludente, mesmo
sem a intenção. As pessoas as vezes ofendem as outras e constrangem a empresa

de as pessoas crescerem ou progredirem com

sem perceber, simplesmente porque não pararam para ouvir ou entender como

base em idade, responsabilidade com filhos,

as outras poderiam se sentir ou reagir. Por exemplo, se um dia perceber que está

Todos devemos ter a mesma chance

deficiência, etnia, gênero, expressão de gênero,

pensando que é – e agindo como se fosse – a pessoa mais inteligente da sala e

de contribuir e ter sucesso. Todos se

orientação sexual, religião, gravidez ou outras

que o restante dos colegas não têm boas ideias, você pode estar demonstrando

beneficiam quando isso acontece.

características pessoais protegidas.

uma falta de respeito e compreensão com as pessoas ao seu redor. Você pode

Discriminação, assédio e condições de

ofendê-las e perder ideias perspicazes.

trabalho inseguras são injustiças; e são

Aqui não toleramos o assédio. Trate as

o oposto de como fazemos negócios.

pessoas com respeito. Não tolere condutas
ofensivas, degradantes ou abusivas. Agressão

As vezes as pessoas, mesmo se sentindo ofendidas, não dizem nada por
medo ou receio. Aprenda a identificar se alguém está sofrendo por uma

verbal, bullying, abusos sexuais, intimidação

determinada atitude ou avanço. Seja justo com todos, tendo em mente o que as

e comportamento ofensivo são exemplos de

suas reações às atitudes deles podem significar. Se estiver incomodado ou achar

conduta imprópria. Violência e ameaças de

que alguém lhe interpretou mal, diga algo – não espere que os outros adivinhem

violência também são inaceitáveis.

como você se sente ou o que pretendia dizer.

Faça da segurança a prioridade. Proteja

As pessoas devem se sentir livres para se expressar no trabalho. Nossos

a si mesmo e àqueles ao seu redor de acidentes,

negócios se beneficiam com uma ampla variedade de abordagens e opiniões.

seguindo as normas da empresa e aquelas

Promovemos um ambiente diverso e inclusivo no qual todos os funcionários

previstas em Lei quanto a saúde, segurança

sintam-se confortáveis. Todos temos diferentes necessidades e estilos e devemos

e proteção. Informe a administração sobre todos

fazer adaptações justas para nos adequarmos a essas diferenças.

saiba mais

os acidentes e quase-acidentes. É perigoso

PMI 2-C: Integridade
no Local de Trabalho
PMI 8-C: Meio
Ambiente, Saúde,
Proteção e Segurança

e inadmissível trabalhar quando debilitado ou

Nossos padrões aplicam-se em contextos fora da empresa. Locais de trabalho

intoxicado por substâncias lícitas ou ilícitas,

remotos, reuniões externas, viagens de negócios e eventos sociais da equipe são

incluindo álcool ou medicamentos prescritos.

situações relacionadas ao trabalho. Por exemplo, as regras contra assédio aplicam-

Não traga armas para o trabalho nem as leve

se à conduta que ocorre em uma festa de despedida fora da empresa. Em todas

consigo ao tratar de negócios da empresa,

as situações, é preciso considerar como seu comportamento pode afetar seus

a menos que tenha recebido uma autorização

colegas e a reputação da empresa.

específica para fazê-lo conforme as práticas
da empresa.

Representação dos funcionários. Respeitamos o direito dos funcionários de se
filiar, ou não se filiar, a sindicatos e organizações representativas de sua escolha.
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MARKETING E VENDAS

MARKETING E VENDAS
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Comercializamos e vendemos nossos
produtos com responsabilidade,
somente para adultos fumantes.

Comercializamos e vendemos para adultos que
fumam ou utilizam produtos sem fumaça. Adultos

Todo o marketing deve passar por um processo de consulta.

são capazes de tomar uma decisão bem informada

combina confiança e respeito pela opinião e criatividade

quanto ao hábito de fumar ou utilizar produtos sem

individuais, com uma análise adequada. Ao analisar propostas

Nossas marcas estão entre as mais

fumaça. Os nossos produtos e atividades de marketing

de marketing, envolvemos pessoas de diferentes funções, com

valiosas do mundo. Colocamos nossa

e vendas são voltados a adultos que fumam ou se

experiências distintas.

criatividade e inovação a serviço do

converteram a produtos sem fumaça. Temos uma

desenvolvimento e da manutenção

responsabilidade, como líder global no mercado de

do valor de tais marcas. Ao mesmo

tabaco, de fazer nossa parte na prevenção do uso de

Produtos convencionais e produtos sem fumaça são
fundamentalmente diferentes. Os nossos princípios básicos

tempo, sabemos que os produtos

nossos produtos entre os jovens.

expressos em “como fazemos” aplicam-se a todos os produtos,

Como precisamos manter um padrão elevado, nosso processo

mas esses princípios são implementados utilizando regras e

de tabaco podem gerar riscos para a

Alertamos os consumidores sobre os efeitos dos
nossos produtos para a saúde. Todas as publicidades e

processos específicos para produtos convencionais e produtos

Assim, envolvemo-nos somente

embalagens de produtos para os consumidores devem

convencionais, enquanto que nossas Boas Práticas de Conversão

com atividades de venda e marketing

apresentar advertências sobre os prejuízos à saúde,

destinam-se aos nossos produtos eletrônicos de aquecimento

responsáveis.

mesmo que não exigidas por lei.

sem combustão.

Nosso marketing deve ser exato e honesto.

Também somos julgados com base nas atividades dos terceiros.

Informações ou afirmações sobre nossos produtos

As atividades de marketing e vendas muitas vezes envolvem

em nossos materiais de marketing e vendas devem ser

terceiros, como agências, anfitriões e orientadores. As ações deles

baseadas em fatos. Afirmações sobre saúde relacionadas

têm reflexos sobre a nossa empresa tanto quanto as nossas. Se você

PMI 4-C: Marketing e
Venda de Produtos de
Tabaco Combustíveis

a produtos devem ser amparadas por evidências

trabalhar com terceiros em qualquer atividade de marketing ou

científicas que tornamos publicamente disponíveis.

vendas, informe-os sobre nossos princípios e fique alerta para tudo o

PMI 7-C:
Regulamentação,
Desenvolvimento e
Fabricação de Produtos
da PMI

Respeitamos a lei. A regulamentação de marketing e

saiba mais

saúde dos consumidores.

sem fumaça. Por exemplo, a PMI 4-C aplica-se a produtos

que pareça comprometer nossos valores ou quebrar as regras.
vendas é muitas vezes complexa e requer orientação
para ser interpretada. Você deve reportar se tiver
conhecimento de qualquer atividade que possa estar em
desacordo com as leis ou com as políticas da empresa.

Boas Práticas de
Conversão para IQOS
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CONCORRÊNCIA

concorrência
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Destacamo-nos em um mercado
justo e competitivo.

Atuamos de modo independente dos nossos
concorrentes. Nem pense em discutir ou fazer

Fazer a coisa certa significa pedir ajuda. As regras de
concorrência são complexas e podem ser contraintuitivas.

acordos com os concorrentes em relação a preço

O Departamento Jurídico e a Diretoria da Afiliada entendem

Competimos vigorosamente com

ou qualquer outro tema sensível em termos de

o que é apropriado para o seu mercado e podem oferecer

base em qualidade do produto,

concorrência. Se seu trabalho exigir que interaja

orientação. Antes de tomar qualquer atitude, pergunte a si mesmo

ideias dos consumidores, inovação,

com um concorrente, aconselhe-se com o

se a decisão poderia transparecer como cooperação com os

preço e outros meios que as leis da

Departamento Jurídico sobre como fazê-lo de

concorrentes, ou como arquitetada para impedir ou encarecer

concorrência incentivam. Sabemos

forma apropriada. Evite conversas envolvendo

a ação dos concorrentes. Em caso positivo, você precisa consultar

que um mercado competitivo é bom

preços, lançamento de marcas, programas

a administração e os colegas do Departamento Jurídico.

para os negócios e para os nossos

comerciais ou outros tópicos sensíveis em termos

consumidores.

de concorrência.

Qualquer interação com os concorrentes pode criar
problemas jurídicos. Muitas vezes, a melhor abordagem é evitar

Não agimos com parceiros comerciais
para excluir concorrentes ou prejudicar
a concorrência. Acordos com clientes e

o contato desnecessário com concorrentes, especialmente se

fornecedores podem ser um problema caso

competitivos estejam sendo discutidos. Se alguém começar a falar

excluam concorrentes ou tornem a concorrência

desses assuntos, encerre a conversa. Deixe claro para aqueles ao

mais custosa para eles, ou caso prejudiquem

seu redor que não está disposto a participar de nenhum acordo

a concorrência entre distribuidores, varejistas

anticoncorrencial. Em seguida, entre imediatamente em contato

ou fornecedores. Precisamos ser especialmente

com o Departamento Jurídico.

o seu trabalho ou as circunstâncias puderem criar a impressão de
que preços, condições e programas comerciais ou outros assuntos

cautelosos ao interagir com a cadeia de comércio

PMI 5-C: Concorrência

e fornecimento nos locais em que tivermos uma

saiba mais

participação significativa no mercado.

Nossa forma de competir é tão importante quanto os
resultados. Algumas maneiras de aumentar o volume e os
lucros simplesmente não são a forma como fazemos negócios.
Do mesmo modo, coletar informações sobre as atividades
dos nossos concorrentes não é necessariamente a coisa certa
a fazer. O tipo de informação e a forma como a coletamos
são muitas vezes sujeitos a limitações legais. Trabalhe com os
advogados da empresa para aprender – e seguir – as normas
locais aplicáveis.
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ANTISSUBORNO
E CORRUPÇÃO

ANTISSUBORNO E CORRUPÇÃO
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Não subornamos ninguém, em
lugar nenhum, por motivo algum.

Nunca ofereça ou pratique suborno, nem
permita que outros ajam deste modo em
nosso nome. Precisamos ter muito cuidado ao

Antes de oferecer ou dar qualquer coisa de valor a um agente
do governo, compreenda as exigências tanto da PMI quanto da
legislação local. Uma conduta que seria apropriada em um mercado

O suborno mina o estado de direito

oferecermos algo de valor – incluindo dinheiro,

pode ser ilegal ou de alguma forma inaceitável em outro. Por exemplo,

e debilita o bem-estar da sociedade.

presentes, favores ou entretenimento – que

oferecer uma refeição a um agente do governo é ilegal em alguns países,

Reconhecemos que nossa recusa

possa ser visto como uma tentativa de influenciar

mas legítimo e costumeiro em outros.

em participar de atividades corruptas

indevidamente as ações ou decisões profissionais de

pode dificultar nossos negócios em

alguém. Use o bom senso e, sempre que ficar em

E se um suborno ou propina parecer a única opção? Ainda que acredite

alguns mercados, mas o suborno é

dúvida, trabalhe com o Departamento Jurídico para

que um suborno é necessário ou se alguém o pressionar para que pague

simplesmente inaceitável na PMI.

entender o que você pode e o que não pode fazer.

suborno, não o faça, e reporte a situação. A empresa envolverá as pessoas
certas para encontrar o caminho correto a seguir. Em muitos casos
podemos resolver os problemas contatando níveis superiores de governo

vezes que podemos alcançar

Não pague propinas, mesmo caso permitido
pela legislação local ou se fazer isso for
“normal” na sociedade. Propinas são pequenos

nossos objetivos comerciais sem

pagamentos ou presentes a agentes do governo

o problema imediatamente.

tais atalhos inaceitáveis.

em troca da aceleração de um processo ou

Somos consistentes e firmes nessa
posição e já provamos repetidas

ou associações comerciais. Renunciaremos a oportunidades comerciais ou
reveremos nossos objetivos em situações nas quais não pudermos resolver

ou sentir uma pressão para fazer esse tipo de

A definição de quem é considerado um agente do governo
pode surpreendê-lo. É preciso ser especialmente cauteloso ao lidar com

pagamento, não o faça. Em vez disso, fale com o

agentes do governo, pois as leis têm exigências muito específicas em

Departamento Jurídico sobre a melhor forma de

relação a interações com estes. Agentes do governo incluem funcionários

lidar com a situação.

do governo nacional e local e candidatos políticos. A definição também

serviço de rotina. Se perceber a necessidade

pode incluir funcionários de empresas estatais, como jornalistas que

Documente tudo de valor concedido a agentes
do governo. Você sempre deve manter registros

trabalhem para um jornal estatal ou mesmo o gerente de um posto de
combustível de propriedade estatal.

saiba mais

sobre presentes e entretenimento que conceder

PMI 14-C: Anticorrupção

a agentes do governo, para cumprir as exigências

Terceiros precisam seguir nossas regras. Qualquer terceiro que interagir

legais de precisão de livros e registros e para ajudar

com agentes do governo em nosso nome deve seguir as mesmas regras

a evitar qualquer impressão equivocada.

que nós e abster-se de pagar suborno (diretamente ou por meio
de intermediários).
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PROTEÇÃO
A INFORMAÇÕES

PROTEÇÃO A INFORMAÇÕES
O que Fazemos
Protegemos informações por
motivos competitivos, éticos
e legais.
Na maioria das vezes,
compartilhar informações
é algo bom, mas as vezes
é simplesmente errado.
Pense sobre as informações
que utiliza e aprenda as
obrigações específicas que
temos em relação à sua coleta,
processamento, armazenagem
e distribuição.

Como Fazemos
Proteja a vantagem competitiva gerada pelo seu
trabalho duro. Se a informação gera uma vantagem

Respeite as pessoas que detêm os dados que você coleta
e usa. Está correto afiliadas da PMI coletarem e utilizarem

competitiva, ou se um concorrente a desejaria, então

informações sobre pessoas para finalidades comerciais (p.ex.,

possivelmente se trata de informação sigilosa que requer

recursos humanos, marketing e assim por diante),

proteção. Alguns exemplos de informações comerciais

mas apenas se seguirem regras básicas para proteger

sigilosas incluem especificações para novos produtos

a privacidade. As principais regras são:

e tecnologias, estratégias de marketing e de assuntos
corporativos, dados de pesquisas, orçamentos e outras

1) Especificar uma finalidade comercial clara, legítima

informações financeiras.

e normal para o uso que não infrinja indevidamente
a privacidade das pessoas detentoras dos dados;

Preserve nossos direitos de propriedade intelectual.
Há muitas formas de uma boa ideia perder valor se

2) Notificar essas pessoas a respeito da finalidade;

não for protegida. Certifique-se de que as proteções
apropriadas estão em vigor antes de compartilhar

3) Usar as informações de forma justa, não utilizar mais

a nossa propriedade intelectual com qualquer

informações do que o necessário para chegar à finalidade

pessoa, inclusive parceiros, fora da PMI. Consulte o

e excluir (ou anonimizar) as informações quando a finalidade

Departamento Jurídico para entender como direitos

tiver sido atingida;

autorais, patentes, marcas registradas e outras formas de
direitos de propriedade intelectual protegem o valor de

4) Colocar em vigor proteções apropriadas para impedir

nossas ideias e produtos de trabalho.

o acesso não autorizado;
5) Manter as informações precisas e permitir que as pessoas
detentoras das informações acessem-nas em caso de
solicitação; e
6) Garantir que quaisquer terceiros estejam obrigados
a proteger as informações da mesma forma que nós.
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PROTEÇÃO A INFORMAÇÕES
Como Fazemos (continuação)
Não pratique nem facilite a exploração de informação
privilegiada. Você pode ter informações não públicas que um
investidor pode considerar importante para decidir se compra ou
vende um título mobiliário. O bom senso e as leis impedem o uso
dessas informações para comprar ou vender títulos mobiliários
ou “dar dicas” a outras pessoas (seu cônjuge, colega de trabalho,
amigo, corretor etc.) com base nessas informações. O Departamento
Jurídico está pronto para ajudar na compreensão de informações
privilegiadas e tópicos relacionados, e responder quaisquer dúvidas
que você possa ter.

Respeite a confidencialidade e os direitos de propriedade
intelectual alheios. Não se aproprie de segredos, propriedade
intelectual ou outra informação de outras pessoas. Isso se aplica
tanto a coisas grandes, como um processo secreto de outra
empresa, quanto a pequenas, como uma imagem com direitos
autorais encontrada na internet.

Tenha cuidado com ideias não solicitadas. Se alguém de fora
da empresa vier até você com uma ideia não solicitada, entre
imediatamente em contato com o Departamento Jurídico antes de
usar ou compartilhar tal ideia. Isso reduzirá o risco de um terceiro
reivindicar o crédito por uma ideia que já tenhamos ou alegar que
roubamos uma ideia.

PROTEÇÃO A INFORMAÇÕES
O Que Precisamos Lembrar
Confidencial ou não, aquilo no que trabalhamos precisa passar pelo
teste do bom senso ético, da Lei e deste Guia. Lembre-se de que,
embora seja embaraçoso perder informações confidenciais, as informações
propriamente ditas não devem causar constrangimentos. Protegemos
as informações por motivos comerciais, legais e éticos – não ocultamos
coisas que, embora desagradáveis, as pessoas têm o direito de saber.

Negligência é uma das principais causas de perda de informações.
Por vezes, isso é tão simples quanto o roubo de um laptop ou pen drive não
criptografado ou conversas em um avião sobre um assunto confidencial.
Outras vezes, é um desejo excessivo de colaborar com parceiros externos
antes que medidas apropriadas de proteção a informações estejam em vigor.

Os métodos utilizados para roubar informações mudam o tempo
todo. Nossa tecnologia pode ajudar a proteger informações, mas você

PMI 1-C: Administrando
Informações da Empresa

é a nossa defesa principal. Seja cético. Saiba com quem você está lidando

PMI 3-C: Proteção de
Dados Pessoais

utilizado por criminosos que tentam roubar o que nos pertence.

saiba mais

e lembre-se de que se fingir de funcionários da PMI é o truque favorito

PMI 6-C: Direitos de
Propriedade Intelectual
PMI 17-C: Exploração de
Informações Privilegiadas
PMI 18-C: Uso de
Tecnologia de Informática
PMI 18-CG2: Diretrizes
para Mídias Sociais
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DECLARAÇÕES
E REGISTROS DA EMPRESA

declarações e registros da empresa
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Comunicamo-nos de forma
honesta, justa e respeitosa.

Nossas demonstrações financeiras são precisas e
compreensíveis. Os investidores tomam decisões com base no que

Todos nós definimos a PMI. Somente alguns de nós
são treinados e autorizados a fazer declarações para a

dizemos. Nossas demonstrações financeiras e outras informações

mídia, investidores, governo ou órgãos científicos, mas

A confiança do público na PMI é

financeiras que compartilhamos com os órgãos públicos e com o

todos interagimos com o público. Lembre-se de que

importante para a sustentabilidade

público devem apresentar uma imagem compreensível e completa

nos comunicamos honestamente e não efetuamos

do nosso negócio a longo prazo.

do nosso negócio. Consulte nosso escritório de relações com

alegações de saúde sem evidências relacionadas a

Para manter essa confiança,

investidores antes de fornecer informações financeiras ou comerciais

produtos, mesmo a familiares e amigos.

nossas comunicações externas,

não públicas para um membro da comunidade de investidores.

verdadeiras, apropriadas e não

Revelamos nosso apoio. Somos transparentes quanto ao nosso

Os mesmos princípios aplicam-se à forma como nos
comunicamos internamente. Seja honesto, preciso

enganosas. Honramos as mesmas

papel no desenvolvimento de materiais que busquem influenciar

e completo em suas comunicações cotidianas. Tome

práticas em nossas comunicações

decisões referentes a políticas de interesse para a empresa. Isso inclui

cuidado para ser compreensível. Não confunda fatos

e registros internos.

os resultados de trabalhos que financiamos sobre as implicações dos

com opiniões. Se precisar formular hipóteses sobre

nossos produtos para a saúde, bem como quando terceiros apresentam

um assunto, deixe claro que é isso que está fazendo.

dados ou pontos de vista a nosso favor, financiados por nós, a fim

A menos que seja o seu trabalho, não faça análises

de influenciar decisões políticas. Se soubermos que o nosso apoio

jurídicas nem ofereça opiniões jurídicas naquilo que

financeiro ou envolvimento em um projeto ou relacionamento é um

escrever.

formais ou informais, devem ser

saiba mais

fator importante para alguém se decidir sobre assuntos relevantes para a

PMI 1-C: Administrando
Informações da Empresa

empresa, provavelmente devemos divulgá-lo.

O seu uso privado de mídias sociais nem sempre
é tão privado. Não utilize as suas mídias sociais

Mantemos livros e registros precisos. Ter livros e registros precisos

privadas para divulgar ou promover as nossas marcas

não se limita as nossas demonstrações financeiras. A divulgação de

convencionais ou sem fumaça. Siga as diretrizes da

qualquer informação comercial por funcionários e pela empresa

empresa para uso de mídias sociais. Entenda que aquilo

deve ser precisa, completa e oportuna.

que você diz em uma mídia social é um comunicado
público, podendo ser mal compreendido como

Mantenha os registros exigidos por lei e pela empresa.

uma declaração da empresa, em vez da sua opinião

Todas as afiliadas têm um cronograma de retenção que define

pessoal, ou podendo de maneira inadvertida divulgar

PMI 18-CG2: Diretrizes para
Mídias Sociais

quais documentos é preciso guardar e por quanto tempo. Esses

informações confidenciais da empresa. Não devemos

cronogramas garantem que a empresa tenha as informações de que

enganar o público ou violar leis de investimento

PMI 31-C: Comunicações
Externas e Declarações
Públicas

precisa para operar e que atendamos às exigências legais. Se receber

e confidencialidade.

um Aviso de retenção de documentos, siga as instruções e guarde
todos os documentos nele descritos.
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INTEGRIDADE
CIENTÍFICA

Integridade Científica
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Fazemos ciência que as pessoas
podem valorizar e confiar.

Desenvolvemos produtos sem fumaça utilizando métodos
científicos objetivos e multidisciplinares. Seguimos os padrões

A nossa pesquisa é conduzida sem pressões para
chegar a resultados específicos. A nossa maneira

aplicáveis e os princípios de Boas Práticas de Laboratório e Boas

de trabalhar incentiva que nossos cientistas ajam de

A nossa pesquisa está relacionada

Práticas Clínicas em projetos de estudo, interpretação de dados e

forma independente e expressem as suas ideias sobre

a melhor compreensão dos nossos

avaliações regulatórias. Assumimos a liderança no desenvolvimento

questões científicas. Todas as pessoas que trabalham

produtos. Isso é verdade em todo

de novos métodos, se não existirem. Utilizamos a expertise dos nossos

em um projeto científico têm a obrigação de denunciar

o espectro do nosso trabalho

cientistas ao longo de uma ampla variedade de disciplinas para atender

possíveis más condutas científicas.

científico, realizado por nós e para

ou exceder os requisitos de autoridades regulatórias exigentes.

nós. O foco desta seção é sobre os

As pessoas tomam decisões importantes com base
nas informações científicas que fornecemos. Siga

todo o nosso trabalho científico deve

Nosso controle de qualidade e outros processos asseguram
que os nossos dados são precisos e confiáveis. Contamos com

ser rigoroso, transparente e objetivo.

uma estrutura de qualidade robusta para conduzir a nossa pesquisa

comunicar resultados científicos, emitir declarações da

nossos produtos sem fumaça, mas

nosso processo estabelecido de revisão interna antes de

de produtos sem fumaça durante as fases de desenvolvimento,

empresa ou fazer alegações orientadas ao consumidor.

A credibilidade da nossa ciência é

avaliação e supervisão pós-lançamento. Não tomamos atalhos em

Entenda a ciência subjacente antes de comunicar sobre

fundamental para a aceitação dos

nosso trabalho científico. Garantimos que os resultados da nossa

questões científicas.

nossos produtos. Sabemos que se

pesquisa sejam rastreáveis e recuperáveis.

não seguirmos as melhores práticas
ou ignorarmos os valores da

Incentivamos a verificação externa das nossas descobertas.

integridade científica, não

Nossa pesquisa sobre produtos sem fumaça é publicada em

teremos sucesso.

revistas revisadas por pares e apoiamos nossas conclusões
científicas compartilhando publicamente nossos dados científicos.
Colaboramos ativamente com pesquisadores externos e agimos em

saiba mais

relação às descobertas deles.

PMI 7-C: Regulamentação,
Desenvolvimento e
Fabricação de Produtos
da PMI
PMIScience.com
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FISCALIZAÇÃO E COMÉRCIO

fiscalização e comércio
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Ajudamos a prevenir a venda ilegal
de nossos produtos e o mau uso dos
recursos da empresa.

Temos práticas comerciais desenvolvidas para impedir a
exploração criminosa. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual
pessoas ou empresas tentam ocultar a origem de fundos ilícitos ou

Conhecer seus clientes e outros padrões fiscais e
comerciais ajudam você a fazer seu trabalho mais
rápido e a evitar problemas. As práticas da empresa

fazer de alguma outra forma que a fonte desses fundos ilícitos pareça

para a verificação de clientes e outros terceiros podem

Um grande número de adultos fumantes

lícita. A PMI cumpre as leis contra lavagem de dinheiro, fazendo uso de

parecer trabalhosas e demoradas, mas nos ajudam a

em todo o mundo prefere nossas

procedimentos para evitar o recebimento de dinheiro ou equivalente

operar de forma mais eficiente e conforme a lei. Os EUA

marcas acima de todas as outras. Isto

que provenha de atividades ilícitas. Para evitar o contrabando, nossas

e outros países impõem restrições a negociações com

é claramente uma coisa muito boa,

afiliadas monitoram o volume de vendas dos clientes e tomam medidas

vários países e milhares de indivíduos e a lista muda a

mas aumenta os incentivos para que

se suspeitam de desvio ilegal de nossos produtos.

cada dia. Nossos sistemas nos ajudam a evitar violações
e a coletar as informações necessárias para responder a

criminosos comercializem nossos
legislação aduaneira ou fiscal, ou usem

Fazemos uma análise de possíveis novos clientes, fornecedores
e empresas terceirizadas. Só negociamos com aqueles que

nossa empresa para lavagem de dinheiro.

compartilham nossos padrões de compliance e integridade. O

Os padrões da PMI são claros: Não

Departamento de Controles Internos tem processos para identificar

toleramos, negligenciamos, facilitamos

possíveis problemas com parceiros comerciais. Fazemos várias

ou apoiamos contrabando ou lavagem de

verificações para ter certeza de não negociar com países, regimes,

dinheiro. Trabalhamos com os governos

organizações ou indivíduos que estejam sujeitos a sanções

para impedir vendas ilegais de nossos

comerciais que devamos cumprir. Essa análise deve ocorrer antes de

produtos. Nossa credibilidade nessa

iniciar uma nova relação comercial.

produtos como contrabando, violando a

uma solicitação do governo.

área depende de estarmos alertas para
qualquer atividade ou prática que possa

Cumprimos as restrições antiboicote. Em conformidade com a

comprometer nossos padrões.

lei dos EUA, a PMI é obrigada a relatar ao governo dos EUA e a não

saiba mais

cooperar com qualquer solicitação de boicotes estrangeiros contrários

PMI 9-C: Conheça seus
Fornecedores
PMI 10-C: Conheça seu
Cliente e Antidesvio

à política do governo dos EUA. Os funcionários não podem tomar
qualquer medida, fornecer qualquer informação ou fazer qualquer
declaração que possa ser considerada como participação de boicote
estrangeiro ilegal. Informações atuais sobre boicotes internacionais
proibidos estão disponíveis no Departamento Jurídico.

PMI 11-C: Formas Aceitáveis
de Pagamento
PMI 15-C: Tributação
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CONFLITOS DE INTERESSE,
PRESENTES E ENTRETENIMENTO

Conflitos de interesse, presentes e entretenimento
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Revele potenciais conflitos de interesse. Sua vida privada é
particular. A empresa respeita isso, mas precisa saber se existem

O processo de revelação de conflitos de interesse é simples,
confidencial e justo. A empresa oferece ferramentas simples

Conflitos de interesse ocorrem quando há uma

situações em que seus interesses particulares possam se sobrepor

para os funcionários revelarem conflitos de interesse. De fato, a

sobreposição de atividades pessoais, sociais,

às suas responsabilidades profissionais. Você deve revelar

maioria dos potenciais conflitos são liberados, mediante condições

financeiras ou políticas de um funcionário

potenciais conflitos de interesse ao Departamento de Ética e

adequadas para os envolvidos. Somente as pessoas que precisem

com suas responsabilidades de trabalho. A

Compliance, mesmo se achar que pode administrar a questão sem

saber a respeito analisarão sua revelação de conflito de interesse.

maioria dos conflitos de interesse envolvem

ajuda. A maioria das pessoas superestima a própria capacidade

relações pessoais, como ter um parente

de tomar decisões objetivas quando confrontada com interesses

Quem é considerado um parente próximo? Um “parente próximo”

próximo que trabalha para uma empresa

pessoais conflitantes. A melhor maneira de testar sua objetividade é

é o cônjuge; pais, padrastos e pais adotivos; filhos, enteados e

interessada em fazer negócios com a PMI.

envolver outras pessoas, que geralmente podem encontrar formas

filhos adotivos; irmãos e irmãs, irmãos e irmãs adotivos; sobrinhos e

Nossas decisões de trabalho devem basear-se

de mitigar o conflito.

sobrinhas; tios e tias; avós; netos; cunhados e parentes por afinidade.

Tomamos decisões justas e objetivas.

sempre no que é melhor para a PMI, não para

As regras sobre “parente próximo” também abrangem pessoas com

Não ofereça presentes ou entretenimento para comprometer
o julgamento profissional de outras pessoas. Dar presentes

que você mantenha um relacionamento pessoal próximo. Contate

não é necessariamente um problema. Nossos
requisitos em relação a conflitos de interesse

e entretenimento é uma forma legítima de estabelecer relações

certeza se uma pessoa é um “parente próximo”.

promovem tomadas de decisão justas,

comerciais e mostrar estima. Porém, presentes e entretenimento

exigindo a revelação, a análise e a potencial

não devem ser usados para influenciar a objetividade das pessoas

mitigação de conflitos que possam afetar

com quem fazemos negócios. Os detalhes estão em nossas regras

Não aplique as regras relativas a presentes a circunstâncias
em que você não está dando um presente. Certifique-se de

nossa objetividade profissional. Da mesma

sobre presentes. Use sempre seu bom senso e evite tudo que seja

compreender o que é um presente. Em nosso envolvimento com

forma, nossas regras em relação a presentes

exagerado ou fora do comum ou que venha a constranger seus

reguladores e outros no contexto do nosso trabalho com produtos

e entretenimento proíbem receber ou

colegas ou a empresa. Não participe de nenhum entretenimento

sem fumaça, as vezes disponibilizamos um dispositivo ou uma

oferecer qualquer coisa que possa influenciar

que seja desagradável ou de cunho sexual. Geralmente é

quantidade limitada de consumíveis, não para uso pessoal, mas sim

julgamentos profissionais. Isso significa que

necessário aprovação para oferecer presentes com valor acima

para fins de conhecimento ou teste. Certifique-se de compreender

podemos confiar uns nos outros para tomar

de US$ 250 durante um ano civil; as afiliadas podem definir limites

as regras que regem esses itens disponibilizados a tais pessoas.

boas decisões e estabelece nossa reputação

mais baixos.

nós pessoalmente. Ter um conflito de interesse

o Departamento de Ética e Compliance para orientação se não tiver

saiba mais

de fazermos negócios com honestidade.

PMI 13-C: Conflitos de Interesse
PMI 14-C: Anticorrupção

Não aceite presentes ou entretenimento que possam
influenciar sua objetividade profissional. Não aceite nada que

Revelar um conflito de interesses

viole as regras da empresa referentes a presentes ou que possa

Utilize nosso formulário on-line ou entre em contato

constranger seus colegas ou a empresa. Você pode precisar de

diretamente com o Departamento de Ética e Compliance.

aprovação para aceitar presentes ou entretenimento acima de um

A menos que pense tratar-se de um assunto que precisa

determinado valor em um ano civil, então se certifique de verificar

ser mantido sob sigilo, informe seu supervisor.

as práticas aplicáveis da PMI ou os limites locais.
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RESPONSABILIDADE DA
CADEIA DE FORNECIMENTO

Responsabilidade da cadeia de FORNECIMENTO
O que Fazemos

Como Fazemos

O Que Precisamos Lembrar

Estamos comprometidos com
o crescimento a longo prazo.

Reduzimos continuamente nossa emissão de
carbono. Temos metas para o próximo ano, e ainda para

Trabalhamos com fornecedores que compartilham nosso
compromisso de compliance e integridade. Com quem

os próximos cinco e vinte anos, para reduzir a emissão

escolhemos trabalhar na nossa cadeia de fornecimento e como

Alcançar um crescimento

de carbono da nossa cadeia de fornecimento. Nossas

nossos parceiros e fornecedores operam afeta nossa reputação

a longo prazo depende da

iniciativas cobrem a sustentabilidade na produção

e nosso negócio. Se estiver selecionando um novo fornecedor

sustentabilidade de nossas

agrícola, incluindo desmatamento, energia e consumo

ou reavaliando um atual, cuide para que eles entendam nossos

cadeias de fornecimento internas

de água, reciclagem e emissões de CO2. Divulgamos

princípios e estejam alertas para tudo que possa comprometer

e externas. Estamos reduzindo

nosso progresso anualmente.

nossos padrões.

o impacto ambiental de nossas
atividades e promovendo a
sustentabilidade dos recursos
naturais de que dependemos.

Estamos trabalhando para eliminar o trabalho infantil,
o trabalho forçado e outros abusos trabalhistas em
nossa cadeia de fornecimento. Não toleramos trabalho
infantil ou forçado e não empregamos crianças ou trabalho

Estamos cientes e trabalhamos

forçado em nossa empresa. Agimos em conjunto com

para responder às preocupações

agricultores em relação às boas práticas agrícolas para

relacionadas ao trabalho

melhorar a sustentabilidade de suas lavouras. Esperamos

infantil ou forçado. Essas ações

que os agricultores implementem os requisitos do nosso

melhoram os resultados de

Código de Práticas de Trabalho Agrícola. Nosso programa

nossos negócios e a vida das

de doações beneficentes ajuda a criar oportunidades para

pessoas nas comunidades em

comunidades rurais.

saiba mais

que operamos.

Código de Práticas de
Trabalho Agricola da PMI

Esperamos que os nossos fornecedores implementem
os nossos Princípios de Fornecimento Responsável
de forma diligente e transparente. Na PMI, temos o
compromisso de fazer negócios seguindo princípios

PMI 8-C: Meio Ambiente,
Saúde, Proteção e Segurança

internacionalmente reconhecidos de direitos

PMI 12-C: Contribuições
Beneficientes

anticorrupção. Acreditamos que os esforços conjuntos

Princípios de Fornecimento
Responsável da PMI

humanos, gestão ambiental, integridade comercial e
com nossos fornecedores para estabelecer uma cadeia
de fornecimento mais sustentável oferecerão amplas
oportunidades para fortalecer nossas relações comerciais e
criar valor para nossas respectivas empresas.

29

Responsabilidades
do Supervisor

Responsabilidades do Supervisor
A cultura da nossa organização influencia nossas ações,
e muitos fatores criam uma cultura corporativa. Por exemplo, o modo como trabalhamos em equipes, a nossa
reputação de honestidade, a equidade da organização, o respeito que demonstramos uns aos outros e aos clientes, as
percepções das políticas corporativas, a pressão competitiva e até mesmo rumores, tudo isso contribui, para o bem ou
para o mal, para a nossa cultura corporativa. Aqueles a quem a empresa confia a supervisão têm uma responsabilidade
especial para moldar nossa cultura corporativa e o ambiente de trabalho de suas equipes.

Conheçam e compreendam este Guia e os Princípios e Práticas da PMI pertinentes ao
próprio trabalho.
Todos os supervisores
devem assegurar que
suas equipes:

Compreendam que este Guia e os Princípios e Práticas da PMI aplicam-se de maneira justa
e com consistência.
Sintam-se livres para reportar problemas de Ética e Compliance e esperar que a empresa
ouça suas preocupações.
Vejam que fazemos negócios com integridade, demonstrando honestidade, justiça e respeito.

Preservar uma cultura correta é muito mais difícil do que apenas dizer aos funcionários para cumprirem as regras. Acima de tudo, é necessária
uma autêntica liderança. Demonstre o que significa agir com integridade. Ganhe a confiança de sua equipe falando dos tópicos deste Guia.
Faça perguntas, ouça e aja em relação ao que eles dizem.

Supervisionar aos outros requer coragem. Consistência e credibilidade andam lado a lado. Lembre-se de que ser um líder não é manter
a maioria feliz ou apaziguar um membro da equipe particularmente difícil; trata-se de inspirar os outros a seguir, criando um senso de
comunidade e desafiando construtivamente.

Se uma pessoa reportar uma suspeita de conduta imprópria, lembre-se de que ela está cumprindo o próprio dever de funcionário
e deve ser tratada com respeito. Por favor, não tente investigar sozinho. Entre imediatamente em contato com Ética e Compliance para que
a empresa possa abordar objetivamente o assunto.

A confiança precisa ser recíproca. Se você acha que seu supervisor deve fazer mais para construir nossa cultura de ética e compliance,
diga isto a ele ou informe outras pessoas na empresa.
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Aplicabilidade
Este Guia contém disposições obrigatórias que se aplicam a todos os funcionários, executivos e diretores
da PMI e a qualquer um que esteja negociando em nosso nome. Violações deste Guia ou dos Princípios
e Práticas de compliance podem resultar em medidas disciplinares, inclusive demissão.
Nenhuma renúncia a qualquer disposição deste Guia poderá ser feita sem aprovação do Conselho
de Administração.
Este Guia aplica-se à Philip Morris International Inc. e às suas subsidiárias diretas ou indiretas, tratadas
coletivamente como Philip Morris International, PMI ou a empresa.
© Philip Morris International Management SA
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