CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA
DA BLAU FARMACÊUTICA S.A.

Aprovada em Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia realizadas em 23 de outubro de 2017, 5 de janeiro de 2018 e 12 de
janeiro de 2018
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NOSSO JEITO – DE VALORES A AÇÕES
O presente Código visa definir os princípios e valores de conduta ética com os quais
nos comprometemos e que acreditamos serem fundamentais ao perfil de uma
Companhia cujas atividades são voltadas à saúde humana.
A ética está fundamentada em pilares que auxiliam na identificação de quem somos,
como agimos e o que queremos ser.
Os pilares do desenvolvimento de nosso Código de Conduta e Ética são alicerçados em
nosso passado, visão e valores.
Respeitar as origens de formação da Blau Farmacêutica S.A. significa aplicar os
princípios previstos em nosso Código de Conduta e Ética nas ações do dia a dia.
Nossa missão: “Disponibilizar, da forma mais ampla possível, medicamentos que
propiciem melhor qualidade de vida e maior longevidade”.
Nossa visão: “Ser a farmacêutica líder na América Latina tendo o paciente em primeiro
lugar.”
Nossos valores são:
Integridade;
Qualidade;
Eficiência;
Espírito de Time;
Ousadia.
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Inovação é uma característica constantemente presente na Blau Farmacêutica.
Acreditamos que as ações praticadas no presente influenciam o destino de uma
companhia que valoriza a saúde.
Inovamos ao procurar novos produtos e tratamentos, enfrentamos desafios e
exploramos novos caminhos e ideias, sempre visando a melhoria da qualidade de vida
e a longevidade.
Além da Inovação, a segurança é fundamental em nossas operações. Ela espelha a
necessidade de proporcionar ao usuário de medicamentos um conjunto de medidas
voltadas à qualidade e eficácia no tratamento das doenças.
A implementação de tecnologia de ponta e das boas práticas de fabricação de nossas
plantas, permitirá a introdução de novas drogas e, consequentemente, permitirá o
desenvolvimento de novos tratamentos com eficácia comprovada.
Respeitamos os acionistas, colaboradores internos, parceiros de negócio, comunidade
científica, clientes e consumidores, meio ambiente, bem como qualquer ambiente
onde exercemos qualquer tipo de atividade.
Nós somos apaixonados pelo que fazemos. A saúde é a nossa inspiração diária, com a
responsabilidade de estarmos agindo de maneira ética, respeitando as leis e
regulamentos vigentes e aplicáveis às nossas atividades para regular, proteger e
valorizar a saúde.
Tudo isto não seria possível sem a nossa gente, o nosso time de colaboradores,
fornecedores e parceiros, que conosco constroem a nosso dia a dia.
É um time de excelência, composto por profissionais íntegros, qualificados, dedicados
e incansáveis na busca da excelência de seus trabalhos, imbuídos em fazer melhor a
cada dia, em sintonia com nossa missão, visão, valores e princípios, em busca dos
sonhos e objetivos pretendidos pela Companhia.
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O CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA
Nosso Código de Conduta e Ética possui o objetivo de traduzir e refletir nossa missão,
visão, valores e princípios, e deverá ser utilizado como uma referência, um guia de
consulta diário que conduzirá as ações de cada um de nossos colaboradores e
parceiros, nas mais diversas áreas e operações da Blau Farmacêutica no Brasil e de
subsidiárias no exterior. É de responsabilidade de todos conhecer e aplicar
integralmente este Código de Conduta e Ética.
Diante deste conceito, criamos uma família única e ramificada, na qual, em qualquer
operação da Blau Farmacêutica, haverá uma perfeita sinergia de procedimentos éticos
que resultará em um mesmo comportamento íntegro perante os consumidores,
clientes, fornecedores, governo, comunidade e meio ambiente.
O compromisso da Blau Farmacêutica é conduzir seus negócios mantendo constante a
elevação dos padrões de gestão, alicerçados pela ética, integridade, confiança e
profissionalismo. Queremos ser reconhecidos como líderes e como exemplo de boas
práticas de comportamento ético e gestão.
A postura ética mínima que se almeja é a do cumprimento de todas as leis e
regulamentos vigentes aplicáveis às nossas operações. Mas os anseios da Companhia
vão além dessa postura. Aplicamos as melhores práticas de gestão e comportamento
empresarial perante os nossos stakeholders, em todos os países em que operamos.
Este princípio é essencial e inquestionável.
Colocar em prática um Código de Conduta e Ética não é uma tarefa das mais fáceis,
mas a dedicação de cada célula da Blau Farmacêutica fará com que os objetivos sejam
alcançados. Para isso, contarão com uma Ouvidoria preparada para atender às dúvidas
surgidas no decorrer de seu desenvolvimento, a fim de esclarecer eventuais
questionamentos advindos desse processo.
REGISTRO E TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Entre nossos valores encontramos a palavra “TRANSPARÊNCIA”
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Dentre os nossos compromissos, destaca-se a adoção do mais alto grau de
transparência em relação às informações financeiras e todas as transações envolvendo
a Blau Farmacêutica, senão vejamos:


Mantemos os documentos da Companhia seguros e rigorosamente
organizados. Registramos nossas operações corretamente, dentro das
melhores práticas contábeis e financeiras, a fim de que reflitam nossas
atividades de maneira precisa e transparente.



Divulgamos nossas informações ao público de maneira clara. Nosso
compromisso é elaborarmos relatórios precisos, completos e confiáveis, de
acordo com as melhores práticas de divulgação de dados financeiros, seguindo
todas as normas e regulamentos aplicáveis. Todas as informações divulgadas
pela Companhia ao mercado e aos colaboradores internos são precisas e com o
mesmo nível de detalhamento, e disponibilizadas a todos os interessados ao
mesmo tempo, o que contribui na tomada de decisões.

Essas medidas resultam no aumento cada vez maior da confiança de todos aqueles
envolvidos no negócio, mas, principalmente, do mercado financeiro em particular,
tudo conquistado com o fruto de muita dedicação, trabalho árduo e ético da família
Blau Farmacêutica na divulgação de informações claras e precisas.
RELACIONAMENTO COM OS GOVERNOS
Os lucros gerados pela Companhia são tratados de acordo com a legislação tributária
local, visto que suas operações ocorrem em diversos países e entes federativos,
tornando-se imprescindível o atendimento às exigências de informações e pagamento
de tributos.


Documentos da empresa de maneira precisa. Todas nossas operações e
transações de negócios são documentadas corretamente para que os impostos
possam ser recolhidos de maneira correta e pontual de acordo com o local
onde ocorrem nossas operações. Este recolhimento de tributos faz parte da
nossa parcela de contribuição para com a sociedade.
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RELACIONAMENTO COM O SETOR REGULADO
Nossas operações e o produto final oferecido ao consumidor visam preservar a vida e a
saúde humana.
Todas as atividades seguem as diretrizes da Organização Mundial de Saúde e,
especificamente, nos países em que atuamos, vinculam-se às leis, regulamentos
normas e diretrizes das autoridades de vigilância sanitária competentes.
Estamos comprometidos em seguir os regulamentos nas diferentes localidades onde a
atividade da Blau Farmacêutica S.A. se faz presente. Para isso, promovemos a
constante atualização de nossos profissionais, investindo no conhecimento.
O colaborador envolvido no processo de atualização e seu conhecimento assume o
compromisso de disseminar as ideias e procedimentos que visam garantir a segurança,
a qualidade e a eficácia dos procedimentos internos e do produto final, oferecendo o
melhor produto para o consumidor final dentro das normas sanitárias aplicáveis.
TRABALHANDO NA BLAU
Nós da Blau Farmacêutica estamos comprometidos em estimular, incentivar e motivar
os nossos colaboradores, com uma cultura única de crescer, ter espírito inovador e
ousadia, com o objetivo de buscar novos caminhos, sempre.
Somos uma Companhia onde os colaboradores são tratados de forma igual e com
confiança, respeito e justiça. Uma companhia comprometida em oferecer a seus
colaboradores igualdade de oportunidades, um bom ambiente de trabalho, saudável,
seguro e que proíbe condutas que possam ferir a dignidade pessoal.
Sendo assim:


Remuneramos nossos colaboradores pelo trabalho executado, baseado em
suas habilidades, performance e condições de mercado e proporcionamos boas
condições de trabalho. Observamos os direitos de todos nossos colaboradores,
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como dispostos nas leis e acordos, e os remuneramos baseados em suas
habilidades, performance e condições de mercado.
Estamos comprometidos com o ambiente de trabalho saudável, seguro e
imune aos agentes que possam comprometer ou pôr em risco a saúde e o bemestar. Para isso, utilizamos e implementamos todas as ferramentas necessárias
para a consecução deste objetivo.
Somos contra a prática de ameaças e violências no ambiente de trabalho. Não
toleramos qualquer forma de preconceito, seja relacionado ou não a crença,
raça, origem ou costumes e qualquer forma de abuso, incluindo sexual, físico
ou moral. Não toleramos qualquer forma de perseguição, em nenhuma
hipótese.
A igualdade de oportunidades de trabalho para todos é aplicada de forma
geral e uniforme, encorajando a diversidade, o desenvolvimento e
aprimoramento pessoal e profissional, sem qualquer preconceito ou viés.
Acreditamos que nossa força emerge das diferenças entre nós, as quais
enriquecem a nossa maneira de pensar, influenciando a nossa maneira de ser e
estar.
Estamos comprometidos com a meritocracia. Por isso contratamos,
compensamos e promovemos nossos colaboradores em função de suas
habilidades, performance, desenvolvimento e capacidade de desempenhar seu
trabalho da melhor maneira possível, sem qualquer tipo de desigualdade.
Promovemos e respeitamos a diversidade certos de que a identidade distinta
de nossos colaboradores é essencial para o sucesso de um negócio global.
O desenvolvimento pessoal e profissional é uma ferramenta usual de
investimento para enriquecer as habilidades e competências de forma a
preparar o colaborador para o ambiente de trabalho, assim como para novas
experiências.

Acreditamos também que todo e cada um dos colaboradores representam a
Companhia em seus valores e servem de multiplicadores e exemplos para que a nossa
cultura de ética e colaboração seja disseminada por todos os níveis de nossa
organização, com isto:


Somos éticos nas relações entre as pessoas – Na Blau, somos abertos,
transparentes e trabalhamos em harmonia com respeito e cooperação mútua.
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Nos abstemos de / evitamos conflitos de interesse e a exploração de
oportunidades de negócios para objetivos pessoais – Em nosso trabalho,
agimos exclusivamente para o benefício da Companhia, não permitindo que
nosso julgamento seja influenciado por decisões pessoais.
Nós nos abstemos de explorar quaisquer oportunidades de negócios oferecidas
a nós por conta de nosso trabalho ou posição que ocupamos na Companhia.
Utilizamos estas oportunidades única e exclusivamente visando atingir os
objetivos da Companhia.



Nós esperamos que os nossos colaboradores não ofereçam ou aceitem, direta
ou indiretamente, no desempenho de suas funções qualquer tipo de
presentes, serviços, dinheiro ou qualquer outro tipo de benefício que possa
ser entendido como sinal ou indício de corrupção.
Todos os colaboradores devem aderir à Política Anticorrupção da Blau
Farmacêutica, que detalha todos os procedimentos relacionados.
Nós não nos aproveitamos de informações sigilosas (insider information) e
nos abstemos de disseminar informações – nós não utilizamos informações
confidenciais com objetivo de ganhos pessoais ou para o benefício de terceiros.
Nós não divulgamos informações privilegiadas da Blau, sobre suas atividades ou
planos.








Utilizamos os ativos da empresa de forma adequada – Temos
responsabilidade na utilização dos ativos da Blau, que devem ser utilizados de
forma responsável, exclusivamente para o benefício da Companhia.
Não admitimos trabalho infantil, tampouco qualquer trabalho forçado – não
aceitamos qualquer forma de trabalho que não esteja em total conformidade
com as leis, em especial no que diz respeito a trabalho infantil, trabalho escravo
ou comparável à escravidão. Este princípio é aplicado também aos
fornecedores, clientes e subcontratados.

TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES CONFIDENCIAS:
Por sermos uma indústria farmacêutica, a proteção de nossa propriedade intelectual e
tecnologia são fundamentais para a perenidade de nosso negócio.
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Como obrigação essencial ao desempenho de nossas atividades, temos que
respeitar, fazer bom uso das informações e proteger o nosso conhecimento /
Know How.
Mantemos um cuidado especial com informações confidenciais. As
informações a que temos acesso durante o nosso trabalho, dados de mercado,
preços de produtos, detalhes de produção, resultados de estudos clínicos,
entre outros, são de propriedade exclusiva da empresa, e não devem ser
divulgadas sob nenhuma hipótese.

NOSSOS CONSUMIDORES / USUÁRIOS FINAIS:
Nossos consumidores são a fonte de nossa força. Nós trabalhamos para melhorar a
qualidade e estender a vida das pessoas de acordo com os princípios abaixo:








Nós produzimos produtos seguros e de alta qualidade – Consideramos a
segurança de nossos produtos e de nossos consumidores como ponto
inquestionável. Estamos comprometidos em fornecer única e exclusivamente
produtos seguros, sempre.
Estamos comprometidos em atender aos mais altos níveis de padrões de
qualidade, e em não medir esforços para mantermos um processo de melhoria
contínua de nossa qualidade – a Qualidade Total Blau.
Nós informamos sobre nossos produtos de maneira clara e confiável –
Estamos comprometidos em atender a todos os requerimentos/normas
relacionadas a informações sobre nossos produtos, em todos os locais em que
operamos. Nós garantimos que todos os produtos sejam identificados de
maneira correta e precisa, com todas as informações necessárias e de acordo
com a legislação vigente.
Nos abstemos de qualquer propaganda ofensiva/imprecisa – Nós na Blau
respeitamos todas as pessoas e somos extremamente cuidadosos na forma de
comunicação, inclusive propaganda, com o público, evitando fazer falsas
promessas ou criar qualquer constrangimento.
Estamos atentos aos consumidores para atender aos seus
questionamentos/necessidades – Estamos comprometidos em atender e
avaliar qualquer questionamento que viermos a receber com relação a nossos
produtos ou serviços de forma rápida, diligente, eficiente e responsável.
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Utilizamos as informações prestadas por nossos consumidores também com o
objetivo de melhoria de nossos processos.
FORNECEDORES E CLIENTES:
Trabalhamos todos os dias com paixão e cuidado para atingir as metas que colocamos
para nós, tanto em volume e mix de vendas, quanto em custos de produção. Nós
garantimos que nossos objetivos são norteados com responsabilidade e cuidado para
com nossos fornecedores e clientes.
Tantos nossos fornecedores quanto clientes são partes fundamentais de nossa
habilidade de crescer e nos desenvolvermos. Com isto, acreditamos na importância de
uma parceria verdadeira e de reciprocidade em nossas atividades. Assim:





Estamos comprometidos em tratar nossos fornecedores e clientes com
integridade e respeito pelos seus direitos. Estamos comprometidos com
equidade nas negociações entre nós no dia a dia dos negócios.
Estamos comprometidos em atender aos acordos de que somos partes e nos
abster de abusar de nosso poder
Estamos comprometidos em tomar ações para influenciar nossos fornecedores
a atuarem / dirigirem seus negócios seguindo princípios éticos.

CONCORRÊNCIA:
Nós constantemente nos esforçamos para sermos líderes nos mercados em que
atuamos e em aumentarmos as metas que nós impomos a nós mesmos. Nós fazemos
isto sempre com responsabilidade e cientes de que temos que manter um ambiente
de competição ético e íntegro. Com isto:




Tratamos nossos competidores com respeito – Estamos comprometidos em
competir com ética; respeitamos nossos competidores, suas ações e seus
produtos. Atuamos somente de forma ética e transparente.
Respeitamos a propriedade intelectual de terceiros – Temos especial cuidado
em não desrespeitar a propriedade intelectual de terceiros
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O MEIO AMBIENTE:
Como fabricantes, estamos cientes do impacto de nossas ações na qualidade do meio
ambiente e assumimos total responsabilidade por nossas atitudes. Estamos cientes de
que, ao adotarmos uma atitude responsável para com o meio ambiente, estamos
contribuindo para o crescimento sustentável que beneficiará as gerações que estão
por vir.
Com isto, o desenvolvimento sustentável é um objetivo para nós. Temos o desafio
constante de reduzir o impacto de nossas ações no meio ambiente e aumentar a
consciência de proteção ambiental entre nossos colaboradores, fornecedores e
clientes.





Estamos comprometidos em tomar ações visando a redução do impacto
ambiental de nossas atividades, em todos os locais em que operamos.
A nossa consciência ambiental é valorizada e constantemente exercida para
que possamos incorporar o impacto ambiental em vários de nossos processos
de tomada de decisões.
Visamos a excelência na proteção ambiental em nossas operações e
trabalhamos para aumentar a consciência de proteção do meio ambiente junto
aos nossos colaboradores, consumidores, clientes e fornecedores.

AS COMUNIDADES ONDE OPERAMOS:
Nós devemos nosso crescimento à confiança que os membros das comunidades em
que operamos depositam sobre nós. Desta forma estamos profundamente
comprometidos em divulgar nossa responsabilidade social para com as comunidades
em que operamos. Sendo assim:


Estamos atentos e somos cuidadosos com as comunidades em que operamos
– estamos comprometidos em conduzir um diálogo aberto e contínuo com os
membros das comunidades onde operamos, respeitando suas necessidades,
ideias, preferências e desejos, e levando-as em consideração no nosso processo
interno de tomada de decisão.
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Nós apoiamos o bem-estar nas comunidades em que operamos – nós
tomamos medidas para capacitar as comunidades em que operamos e
encorajamos nossos colaboradores para se envolverem pessoalmente nas
atividades que nós apoiamos.

Nós nos preocupamos com as crianças, com as famílias, com as gerações futuras, com
a saúde e meio ambiente das comunidades em que estamos presentes.
IMPLEMENTANDO O CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA NA BLAU FARMACÊUTICA:
O nosso Código de Conduta e Ética serve como um guia.
Seus princípios, em conjunto com nossa missão, visão e valores estão dispostos para
nos auxiliar como uma referência no momento que tivermos algum dilema ético no
momento de uma tomada de decisão.
O dia a dia de negócios nos impõe diversos desafios em nossos caminhos que exigirão
que usemos nosso julgamento, avaliando as diversas alternativas e escolhendo a que
melhor reflita quem somos, como pensamos e agimos e quem queremos ser.
Da mesma forma, o Código de Conduta e Ética não é – e nunca teve a intenção de ser um guia de perguntas e respostas para todos os dilemas que teremos no dia a dia.
Nos comprometemos facilitar ao máximo estas tomadas de decisões; para isto,
fizemos um Código de Conduta Ética simples e claro e acessível a todos. Nós faremos
sessões de treinamento com exemplos de casos do dia a dia, explicaremos a lógica de
cada um de seus princípios.
A área de Educação Corporativa da Blau Farmacêutica treinará todos os colaboradores,
bem como fará revisões periódicas de tais treinamentos, ao menos anualmente, para
que tenhamos os princípios de conduta e ética previstos neste Código vivos em nossas
tomadas de decisão.
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Além disto, estamos também comprometidos com a revisão de nossas políticas
internas, estratégia e objetivos que definimos para nós mesmos para que todos
estejam em sintonia e incluam os princípios desse Código de Conduta e Ética.
Todos e cada um de nós somos responsáveis em pedir ajuda caso tenha um dilema
ético e não esteja certo do caminho a seguir.
Caso tenha ciência, ou tenha desconfiança, de um descumprimento deste Código, fale
como seu superior ou utilize o canal de denúncia abaixo para expor a sua preocupação.
A violação concreta ou suposta será tratada com agilidade e discrição. Nos termos da
nossa Política do Denunciante, um processo de investigação independente será
instaurado e o denunciante será automaticamente protegido, garantindo que não haja
qualquer tipo de perseguição, retaliação ou represália.
Tel.: 011-4615-9413
e-mail: ouvidoria@blau.com.br
As Denúncias relacionadas a violações deste Código de Conduta e Ética serão revisadas
e apuradas pelo auditor interno da Companhia, conforme os procedimentos descritos
na nossa Política do Denunciante.
O auditor interno da Companhia, ou pessoa (s) autorizada (s) para realizar a
investigação, informará ao Departamento de Compliance ou Comitê de Auditoria, em
tempo hábil, todos os achados de fato, conclusões e recomendações propostas para
ações corretivas, se houver.
Em qualquer hipótese, o Diretor Jurídico e de Compliance ou o Comitê de Auditoria,
conforme o caso, deverá apreciar, discutir e aprovar o relatório, sugerindo, se for o
caso e tanto quanto possível, melhorias às ações corretivas propostas.
Todas as violações deste Código de Conduta e Ética serão tratadas com seriedade e
ações disciplinares serão tomadas, se necessárias, tais como advertência oral,
advertência escrita, suspensão, quando aplicável, ou rompimento do vínculo entre a
empresa e o infrator.
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Acreditamos que este Código de Conduta e Ética e os mecanismos de controle da
Companhia nos ajudarão para que tenhamos sucesso em nossa jornada nos diferentes
locais em que operamos e caminhos que escolhermos. Mais do que normas e
procedimentos, são princípios que se alinham com os valores da Companhia e com
nossos valores pessoais, que são pilares que fazem parte do legado e sucesso da Blau
Farmacêutica.
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