Treinamento de Distribuidores e
Terceiros
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Tópicos de Treinamento
• Por que o Compliance com as leis Anticorrupção é importante
• O que é Corrupção
• Riscos para Empresas de Equipamentos Médicos e
Distribuidores
• Minimizando riscos Anticorrupção
• Exemplos e Perguntas e Respostas (Q&A)
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Por que o Compliance com
as leis Anticorrupção é importante
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Por que o Compliance com as Leis Globais
Anticorrupção é importante
• Suborno é proibido por lei:
– Por legislação criminal, civil e administrativa nos países onde faz negócio.
– Algumas leis nacionais proíbem o suborno por empresas seus funcionários,
distribuidores e agentes onde quer que conduzam negócios.
• Violações das leis Anticorrupção podem:
– Levar a recisão de contratos com fabricantes, governos locais e outras
empresas.
– Levar a processos criminais de distribuidores sob: (i) leis locais, e (ii) o (FCPA)
Foreign Corrupt Practicies Act norte americano, o (UKBA) Bribery Act da Grã
Bretanha e outras leis nacionais como a Lei Anticorrupção 12.846 brasileira.
– Levar a penalidades civis e administrativa adicionais, ações judiciais e exclusão
de contratos governamentais.
• Empresas podem ter procedimentos adicionais de compliance e negócios que
devem ser seguidas.
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O que é suborno?
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O que é suborno?
• Oferecer, pagar, prometer ou concordar em pagar, autorização de pagamento ou
recebimento de pagamento
• Diretamente ou indiretamente
• De “qualquer coisa de valor”
• Para um agente do governo ou terceiro corporativo
• Para o propósito de obter ou reter negócios, ou assegurar qualquer tipo de
vantagem imprópria nos negócios
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Pagamentos Proibidos
• Promessa, oferta, concordância com ou autorização do suborno
– Pagamento efetivo ou recebimento de suborno não é necessário
– Se oferecer para pagar um suborno já é suficiente para ter responsabilidade
penal

• Um suborno pago por um terceiro ainda é um suborno
– Distribuidores podem ser processados por subornos feitos diretamente ou
indiretamente por um subdistribuidor, agente ou outro terceiro relacionado
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Pagamentos Proibidos
• Subornos podem vir na forma de “dinheiro” ou “qualquer coisa de valor”
–

Exemplos: Dinheiro ou equivalentes, preços favoráveis, descontos, abatimentos, perdão

de dividas, assistências, entretenimento, viagens presentes, gratificações, contribuições de
caridade, produtos grátis, contribuições políticas, refeições, se fornecidas com propósitos
ilegais, podem ser considerados pagamentos ilegais sob as leis aplicáveis.
• Mesmo itens de pequeno valor podem ser considerados subornos. . .
– Se o item tiver a intenção de influenciar de forma imprópria o recebedor tomador de
decisões ou para promover vantagem competitiva
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Knowledge
ande Intenção
Intent
Conhecimento
• Um suborno inclui:
– Um pagamento feito ou oferecido de que se tem conhecimento ou de que se tem razões
para se saber que todo o dinheiro ou uma parte desse valor tem a intenção de influenciar
de forma imprópria o julgamento ou as ações do recebedor.
• Conhecimento inclui:
– Conhecimento efetivo
– Ciência ou suspeita de que um suborno provavelmente será pago
– Ignorância deliberada, desconsideração da natureza dos pagamentos, ou tentando “evitar”
o conhecimento de que o suborno será pago
• Você pode cometer um crime se tiver razões para saber que um suborno será pago por outra
pessoa e não fizer nada para evitar isso.
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Prohibited
Purpose
Influência Inapropriada
• Subornos incluem pagamentos com intenção de influenciar o recebedor a:
– Agir ou falhar/omitir para cometer qualquer violação de suas funções oficiais
– Influenciar tomadas de decisão discricionárias do recebedor
– Assistência na obtenção ou retenção de negócios
– Direcionar negócios para qualquer pessoa ou entidade
– Assegurar qualquer vantagem competitiva inapropriada
• Exemplos incluem:
– Compra ou uso de produto
– Emitindo uma licença ou permissão governamental
– Tratamento diferenciado em questões alfandegárias ou relacionadas a impostos
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Recebedores de Suborno
Você não pode engajar qualquer atividade que possa ser considerada
suborno ou uma comissão ilegal – independentemente do destinatário
Agentes do Governo
• Funcionários ou qualquer pessoa com responsabilidade oficial em qualquer entidade
do governo ou controlado por ele.
– Inclusive médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou contratados em hospitais,
universidades, laboratórios e centros de pesquisa do governo ou controlados por
ele
• Todos os funcionários de qualquer agência ou departamento governamental,
independentemente da posição ou cargo.
• Qualquer candidato, eleito, indicado ou funcionário de carreira
• Funcionário de uma organização publica internacional
• Nota: Pagamentos proibidos podem não ser feitos para crianças, esposas, maridos,
parentes próximos e afiliados de qualquer funcionário do governo.
Parceiros Comerciais
• A legislação anticorrupção também proíbe;
– Subornos de parceiros comerciais
– Recebimentos de comissões ilegais

Diferenças das Leis Locais
• Legislação antissuborno varia de um país para outro
• Você deve consultar as suas empresas parceiras de negócios se tiver questões
sobre quais são requerimentos legais aplicáveis
– Costumes e práticas não são suficientes para evitar responsabilidades
legais
• Pagamentos para Facilitação (aceleração) (“Grease Payments”)
– Pagamentos para acelerar, expedir ou assegurar a realização rotineira de uma
ação não discricionária do governo.
– Não permitido por muitas leis nacionais ou políticas da Bard.
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Atividade Promocional
• Atividade promocional Legítimo é permitida desde que seja:
– Permitida pela legislação local
– Razoável e genuína
– Diretamente relacionada a venda do produto ou serviço do contrato
– Em um valor que cobre apenas os custos realmente incorridos
– Apropriadamente registrada nos livros e registros
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Gastos
Pode:
• Pagar por despesas genuinamente de
negócios desde que razoáveis
relacionadas a:

Não Pode:
• Ser para um propósito impróprio
• Não ser relacionado de forma legitima a
propósitos promocionais

– Treinamento e educação para
aumentar a segurança e eficácia no
uso de tecnologia médica

• Ser esbanjador

– Promoção de produtos e serviços

• Pagar por entretenimento e recreação

• Pagar por visitas a atrações turísticas

• Pagar por refeições modestas em
reuniões de negócios

• Pagar para membros da família

• Apoiar de forma genuína a pesquisa
e a educação médica

• Pagar despesas por dia se também
estiver pagando por refeições e outras
despesas

Consulte-se com a Bard para regras específicas
Limites adicionais a respeito de ambas as categorias podem ser aplicáveis baseadas na
legislação local.
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Accurate Precisos
Recordkeeping
Registros
• As empresas são demandadas a manter registros financeiros precisos
• Você Deve:
– Descrever de forma completa e precisa as transações em seus registros
– Manter registros precisos e transparentes de todos os gastos
– Nos seus registros atividades promocionais e produtos devem estar por item
• Você Não Deve:
– Criar registros ou documentos falsos
– Criar contas falsas
– Esconder pagamentos ou presentes nos custos dos produtos ou descontos
oferecidos.
– Prover documentos falsos ou qualquer outra informação falsa
– Criar intencionalmente descrições vagas para esconder pagamentos ou
despesas impróprias
– Descaracterizar pagamentos
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Riscos para Empresas de
Equipamentos Médicos e
Distribuidores
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Riscos de Violação da Legislação Anticorrupção

Constrangimento
Público

Investigações do
Governo
Penas e Penalidades
Civis e Criminais

Perda de
Contratos,
Permissões e
Licenças

Dano a Reputação
Sentenças de
Prisão
Custos
Financeiros das
Investigações,
Litígios,
Fiscalizações do
Governo
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Perda de Receita

Perda de
Negócios

Ações Cíveis

Cancelamento
De Contratos

Monitoramento
De Compliance

Riscos de Ações Criminais
• Possibilidade de um processo criminal contra:
– Distribuidores e seus agentes
– Empresas
• Por pagamentos diretos ou indiretos através distribuidores ou outros terceiros
• O Governo Britânico pode processar empresas por falharem em prevenir
subornos
– Indivíduos
• Uma possível penalidade criminal varia de país para país e pode incluir:
– Sentenças de prisão para indivíduos
– Multas e penalidades financeiras significativas
– Ações em múltiplos países
– Requerimento de futuros relatórios para o governo ou monitoramento do governo
nos negócios da empresa
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Outras Sérias Consequências
• Litígios como:
– Procedimentos de execução cível
– Ações legais contra acionistas
– Litígios contra terceiros ou parceiros de negócios
– Reclamações legais de concorrentes de que o suborno causou a eles perdas de
negócios
• Perda de negócios e incerteza de futuros negócios
– Recisão do contrato de distribuição
– Exclusão de contratações pelo governo
• Investigações custosas e custos dos litígios
• Constrangimento publico e dano a marca corporativa
• Perda de funcionários
• Linhas de Crédito a Riscos de Seguro
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Outras Sérias Consequências

Bard poderá e exercerá seu direito de ENCERRAR
qualquer contrato de distribuição, no momento
em que a Bard determinar que as atividades do
Distribuidor representando a Bard acarretaram
em violações do FCPA ou de leis Anticorrupção
locais que legislam sobre Suborno e Corrupção!
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Minimizando o Risco
Anticorrupção
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Passos para Limitar o Risco Anticorrupção

• Entenda as leis antissuborno aplicáveis e atividades proibidas
• Faça perguntas
• Discutir riscos específicos antissuborno
• Não Suborne!
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Exemplos de Recursos – Códigos das Indústrias
• AdvaMed – Código de Ética
• Eucomed – Código de Praticas de Negócios Éticos
• Código de Ética Nacional
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Exemplo de Recursos – Diretrizes por Entidades
Internacionais

Exemplos de Recursos
• Leis/ Estatutos Anticorrupção nacionais
• Diretrizes pelos Governos Nacionais. Os Exemplos Incluem:
– Departamento de Justiça Norte Americano (U.S. Department of Justice)
– Escritório Britânico de Fraudes Sérias (U.K. Serious Fraud Office)

C. R. Bard – Políticas e Procedimentos
Distribuidores BARD devem:

1.

Completar em sua totalidade os questionários antes de qualquer compromisso

2.

Passar pelo processo investigação da situação da empresa

3.

Assinar o contrato contendo determinações anticorrupção

4.

Certificar a aderência anual das determinações contratuais

C. R. Bard – Políticas e Procedimentos

1.

Completar o questionário antes do contrato e da renovação do contrato
• Candidatos a distribuidores devem completar o questionário
detalhadamente
• O questionário requer nomes de funcionários, estrutura de controle,
referências comerciais e relacionamento com funcionários do governo.
• Certificar a habilidade de atender a Política de Ética nos Negócios da Bard

C. R. Bard – Políticas e Procedimentos

Distribuidores e Outros Terceiros:
Políticas Bard

2. Passar pelo processo investigação da situação da empresa

• A Bard conduz processos de investigação da situação de cada um de
seus distribuidores, incluindo a revisão de informações disponíveis
publicamente e contatando as referências apresentadas.

Distribuidores e Outros Terceiros:
Políticas Bard
3. Assinar o contrato contendo determinações anticorrupção
• Todos os contratos da Bard com terceiros incluem cláusulas
anticorrupção:
• Nenhum funcionário de terceiros ou seus agentes é funcionário público
ou é candidato a funcionário público
• Nenhum funcionário do governo está diretamente ou indiretamente no
controle de terceiros.
• Funcionários de terceiros ou seus agentes não oferecerão qualquer
valor para funcionários do governo em nome da Bard para influenciar
decisões ou promover os interesses da Bard

Distribuidores e Outros Terceiros:
Políticas Bard
3. Assinar o contrato contendo determinações anticorrupção (continuação)
• O terceiro notificará a Bard caso receba uma informação de qualquer
governo sobre uma possível violação
• O terceiro manterá livros e registros precisos
• A Bard tem o direito de auditar os livros
• A Bard tem o direito de recindir o contrato caso haja violação

Distribuidores e Outros Terceiros:
Políticas Bard

Distribuidores e Outros Terceiros:
Políticas Bard

4. Certificar a aderência anual das determinações contratuais

• As informações providas pelo questionário estão atualizadas e
corretas
• Nenhum funcionário ou agente ofereceu ou concedeu qualquer
coisa de valor para um funcionário do governo em nome da Bard
para influenciar decisões ou promover o interesse da Bard
• Não recebeu qualquer informação ou intimação relacionada a
corrupção de qualquer governo.

Distribuidores e Outros Terceiros:
Políticas Bard

