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construir uma sociedade mais humana, justa e transparente.
Comitê de Ética – Grupo Elfa.

“

A ÉTICA E A TRANSPARÊNCIA
ESTÃO ENRAIZADAS NA CULTURA
DO GRUPO ELFA

“
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1. Objetivo e Valores
Marco fundamental do Sistema de Compliance do Grupo Elfa, este Código de Conduta
expressa o comprometimento do Grupo com a ética e a transparência, a observância de
toda a legislação e regulamentação vigente aplicável aos seus negócios, incluindo, mas
não se limitando à Lei Anticorrupção, Lei de Licitações e Lei de Defesa da Concorrência e
combate ao suborno.
Suas disposições devem ser observadas e defendidas por todos os envolvidos nos
negócios do Grupo Elfa, incluindo, mas não se limitando a colaboradores, acionistas,
fornecedores, parceiros de negócios e clientes. Para os colaboradores, as disposições
contidas nesse Código fazem parte das obrigações de trabalho. Para os terceiros em geral,
fazem parte a relação contratual existente.
Treinamento: Os colaboradores e terceiros do Grupo Elfa serão treinados anualmente,
sobre as disposições deste código de conduta e a necessidade de cumprir integralmente
suas disposições.
De acordo com o compromisso de melhoria continua que o Grupo Elfa tem para com o seu
Sistema de Compliance, esse Código de Conduta será revisado periodicamente, cabendo
aos funcionários e terceiros, manterem-se com acesso à sua versão mais atualizada.

No Grupo Elfa, Compliance é Cultura,
enraizado nos Valores da Companhia:
Acreditamos na
diversidade e no
espírito de equipe para
crescer e evoluir juntos
Não há crescimento e
evolução integrada e
sustentável sem respeito
e transparência!

Servimos com agiliCompliance é prérequisito de serviços de
qualidade, principalmente
do nosso mercado.

Inovação no segmento
para melhorar a vida dos
pacientes

Causamos impacto
positivo na sociedade
em que atuamos

Buscamos modelos de
negócios diferenciados
através das melhores
práticas.

Integridade e ética são
bases fundamentais para
se construir uma empresa
sustentável e um mundo
melhor.

Somos comprometidos com o resultado, com
altos padrões éticos e integridade
Somos referência em atitudes e responsáveis pelo impacto das
nossas ações. Atingimos resultados com base em nossos valores.
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2. Compromisso Anticorrupção/
Antissuborno
A atuação do Grupo Elfa é resultado do encontro das necessidades reais
dos clientes com a qualidade dos produtos que comercializa e os preços
competitivos que pratica.

O Grupo Elfa não admite qualquer ato de corrupção ou suborno no desenvolvimento
das suas atividades, seja na relação com órgãos públicos, seja na interação com
organizações privadas. Os funcionários e terceiros que atuam em nome do Grupo estão
proibidos de oferecer, prometer, pagar, dar ou autorizar a concessão de vantagem
indevida a qualquer agente público ou privado ou, ainda, a pessoa a ele relacionada, no
Brasil ou no exterior, com a intenção de obter favorecimentos, vantagens, facilitações
ou priorizações em função de qualquer necessidade do Grupo Elfa.

Antissuborno, parte integrante desse Código de Conduta, sendo de observância
obrigatória dos seus funcionários e terceiros

Indivíduos envolvidos nos negócios do Grupo
Elfa e que sejam Pessoas Politicamente
Expostas (aquelas que desempenham ou
tenham desempenhado, nos últimos 5 anos,
cargos, empregos ou funções públicas
relevantes, no Brasil ou em outros países,
territórios e dependências estrangeiras,
assim como seus representantes, familiares
e outras pessoas de seu relacionamento
próximo) deverão reportar tal situação à área
de Compliance imediatamente, para que o
Comitê de Ética implemente os controles
necessários para evitar que qualquer
situação que envolva a ação ou omissão
irregularmente pela Pessoa Politicamente
Exposta, ainda que de forma não intencional,
isso em função do potencial conﬂito de
interesses que pode existir nesse contexto.
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3. Defesa da Livre Concorrência
O Grupo Elfa defende e acredita em um
ambiente econômico livre, em que os
preços ofertados ao contratante de um
produto ou serviço sejam resultado dos
custos acrescidos de uma margem de
empresa, individualmente.

das atividades do Grupo, pratiquem qualquer ato que restrinja a livre
concorrência.
Concorrencial, parte integrante desse Código de Conduta, sendo de
observência obrigatória dos seus funcionários e terceiros.

4. Nosso Negócio
O desenvolvimento dos negócios do Grupo Elfa é pautado na
clientes, acionistas e demais envolvidos nos negócios do grupo.

Grupo Elfa
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4.1 Relação com Terceiros
Por essa razão, todos os terceiros devem ser tratados da mesma maneira, independente
do volume de negócios que essas empresas mantenham com o Grupo Elfa. Além
disso, tais terceiros devem compartilhar dos princípios estabelecidos neste Código
de Conduta e nos demais documentos que compõem o Programa de Compliance do
Grupo Elfa, sendo certo que essas empresas e seus representantes:

{

Não podem admitir ou praticar atos de corrupção, suborno, concorrência
desleal, fraudes ou qualquer outro ato ilegal ou antiético;
Devem combater a utilização de mão-de-obra infantil, o trabalho escravo
ou compulsório e respeitar a legislação ambiental;
Não podem conceder vantagens aos funcionários do Grupo Elfa e devem
denunciar qualquer solicitação neste sentido; e
Devem declarar a existência de qualquer funcionário ou ex-funcionário do
casos a contratação do terceiro deverá ser aprovada pelo Comitê de Ética.

Os funcionários do Grupo Elfa, que estejam realizando uma nova contratação, devem
observar as diretrizes para contratação de terceiros vigente na companhia, incluindo,
mas não se limitando à realização de Due Diligence, quando a natureza das atividades
que serão desenvolvidas pelo terceiro assim exigir.
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4.2 Relação com Clientes
Um forte e respeitável relacionamento com clientes é o segredo do sucesso do Grupo
Elfa e o caminho para potencializá-lo, a ser percorrido por todos, passa por:

Tratar todos com transparência, honestidade e respeito;
Garantir o pronto atendimento das solicitações dos clientes;
Apresentar soluções úteis para os clientes e cumprir com as condições
negociadas;
Transmitir informações com clareza e veracidade, sobretudo em relação
às condições de comercialização de produtos.

O Grupo Elfa reforça que não compactua com práticas ilegais ou desleais, inclusive
se sugeridas por clientes.

Grupo Elfa
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4.3 Nossos Negócios com Governo
No portfólio de clientes do Grupo Elfa estão presentes os maiores entes públicos do
Brasil, resultado da competitividade operacional e da assertividade dos processos
licitatórios que se propõe a participar. Garantir a transparência e o cumprimento da
legislação vigente é pré-requisito dos negócios do Grupo, e por essa razão todos os
envolvidos nos negócios do Grupo com entes governamentais devem garantir que:

Não haverá fraude ou frustração ao caráter competitivo das
licitações;
O faturamento de produtos a entes públicos deve ser precedido de
e prévio empenho;
Todas as obrigações pactuadas com entes públicos serão
cumpridas.

produtos ou procedimentos deve ser preservada e defendida pelos funcionários
e terceiros envolvidos nos negócios do Grupo Elfa e, por tal motivo, nas interações
INTERFARMA (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), ABRADIMEX
(Associação Brasileira dos Distribuidores de Medicamentos Especiais e Excepcionais),
ABRAIDI (Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Implantes),
ABIMED (Associação Brasileira de Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para
Saúde), IES (Instituto Ética Saúde) e ADVAMED (Advanced Medical Technology
Association), prevalecendo a disposição mais restritiva.

observância obrigatória dos seus funcionários e terceiros.

4.5 Exatidão dos Registros Financeiros. Combate à
Lavagem de Dinheiro
registradas observando a verdade, as regras internacionais de contabilidade e os
princípios de prevenção à lavagem de dinheiro.
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5. Compromisso com nossos funcionários
As pessoas fazem o Grupo Elfa e, sendo assim, o respeito e o pleno desenvolvimento
de todos é um compromisso inegociável e protegido, principalmente, pelos gestores.

5.1 Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação
Nenhum funcionário poderá praticar, ou permitir que ocorra, discriminação de gênero,
orientação sexual, etnia, religião, faixa etária, convicção política, nacionalidade, estado
ÏĜƴĜĬØĬĜĵĜƋ±ÓÅŅüĝŸĜÏ±ÚåĀĹĜƋĜƴ±ŅƚƋåĵŞŅų´ųĜ±ØÚåĀÏĜéĹÏĜ±üĝŸĜÏ±ŅƚĵåĹƋ±ĬØÏĬ±ŸŸåŸŅÏĜ±Ĭ
ou qualquer outra forma de discriminação. As contratações devem ser pautadas
pela igualdade e pelo apoio à diversidade e as oportunidades de desenvolvimento
ŞųŅĀŸŸĜŅĹ±ĬÚåƴåĵĬåƴ±ųåĵÏŅĹŸĜÚåų±ÓÅŅ±ŞåĹ±ŸŅÚåŸåĵŞåĹĘŅÚŅŸĜĹÚĜƴĝÚƚŅŸţ

5.2 Respeito e qualidade de vida
Assédio moral e/ou sexual, abuso de poder,
intimidação ou qualquer outro tipo de agressão
física ou verbal não serão tolerados no ambiente
de trabalho. Garantir a saúde, a segurança e a
qualidade de vida é um compromisso coletivo e
todos devem comunicar fatos que atentem contra
estes valores.

Grupo Elfa |

14

5.3 Dedicação Exclusiva e Não Concorrência
Durante o expediente o funcionário deve dedicar seu tempo integralmente às
atividades corporativas, sendo certo que não será admitido o desenvolvimento de
qualquer outra atividade, inclusive comercialização de produtos ou serviços pessoais
nas dependências do Grupo Elfa.
4WJYRGMSR«VMSWRSTSHIVSTVIWXEVWIVZM±SWTVSǻWWMSREMWEIQTVIWEW
concorrentes, fornecedores, clientes, prestadores de serviços ou parceiros
de negócios do Grupo Elfa, remunerados ou não, ainda que após o
I\TIHMIRXI

6. Nossa Reputação e Nosso Patrimônio
O Grupo Elfa se orgulha de sua história e continuar a construir este legado requer a
ųå±Āųĵ±ÓÅŅÚåĜĵŞŅųƋ±ĹƋåŸÏŅĵŞųŅĵĜŸŸŅŸØŧƚ±ĜŸŸåģ±ĵ×

7IWTSRWEFMPMHEHISGMSEQFMIRXEP
O Grupo incentiva seus funcionários a
adotar comportamentos ecologicamente
corretos, sustentáveis e socialmente
ųåŸŞŅĹŸ´ƴåĜŸØ ųå±Āųĵ± åŸƋå ŞųĜĹÏĝŞĜŅ ±
partir da adoção de programas internos
de minimização dos impactos ambientais
das suas atividades e espera de seus
parceiros o mesmo compromisso.
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6.2 Defesa da Dignidade Humana
compromisso com a dignidade humana. Por essa razão, apoia medidas que contribuam
para a erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo e da exploração sexual de
crianças e adolescentes. A contratação de menores de 16 anos é permitida apenas na
condição de aprendiz e o Grupo Elfa não tolerará qualquer violação destes princípios.

6.3 Atividades Políticas e/ou Associativas
partidos, entidades, instituições ou associações de caráter
político em nome das empresas do Grupo Elfa. É proibida, ainda,
a veiculação de conteúdo político nos meios de comunicação
do Grupo Elfa (e-mail, celulares, etc).

de Dados
dados e das informações não públicas às quais tiverem acesso. Não é permitida a
quaisquer terceiros, exceto àqueles que efetivamente precisem das informações para
executarem suas atividades.
Os recursos e equipamentos eletrônicos
utilizados no desempenho das atividades
do funcionário do Grupo Elfa, assim como
os materiais produzidos em função das
atividades são de titularidade do Grupo
Elfa. É proibido receber, produzir, manter ou
difamatório, obsceno e discriminatório a
partir dos recursos disponibilizados pelo
Grupo Elfa.

Todos os envolvidos nos
negócios do Grupo Elfa deverão
zelar pela proteção de dados
pessoais e observar as diretrizes
estabelecidas pela companhia.

Grupo Elfa
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6.5 Propriedade Intelectual
Todos os envolvidos nos negócios da Elfa deverão respeitar a propriedade intelectual,
tanto da Elfa quanto dos seus stakeholders. Deste modo a utilização de marcas,
Ş±ƋåĹƋåŸØŸĜĹ±ĜŸÚåĜÚåĹƋĜĀÏ±ÓÅŅØÚåŸåĹĘŅŸĜĹÚƚŸƋųĜ±ĜŸåÚåĵ±ĜŸ±ƋĜƴŅŸŞųŅƋåčĜÚŅŸŞŅų
propriedade intelectual deverão respeitar os limites contratuais estabelecidos.

6.6 Cuidados com os Bens da Elfa
Cuidar do patrimônio do Grupo é obrigação de todos. O uso dos equipamentos de
Ƌų±Æ±ĬĘŅÚåƴåŸåųÏƚĜÚ±ÚŅŸŅåŅŸųåÏƚųŸŅŸĀĹ±ĹÏåĜųŅŸÚĜŸŞŅĹĜÆĜĬĜǄ±ÚŅŸŞ±ų±ųå±ĬĜǄ±ÓÅŅ
de atividades, contratação de terceiros e custeio de despesas para desenvolvimento
de atividades fora dos escritórios da Elfa devem ser usados com responsabilidade.
Descaso, desvios e fraudes serão considerados infrações a este Código de Conduta.

6.7 Comunicação Externa do Grupo Elfa e Mídias
SGMEMW
É dever de todos os funcionários do Grupo Elfa zelar pela imagem e reputação do
Grupo, por isso entrevistas e/ou esclarecimentos a quaisquer organizações externas,
incluindo a imprensa, devem ser prestados apenas por pessoas expressamente
autorizadas. Além disso, ações de marketing e publicidade devem ser previamente
alinhadas com a diretoria responsável.
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As manifestações em mídias sociais relacionadas ao Grupo Elfa devem ser cautelosas,
ou estratégica, bem como qualquer tipo de ofensa, crítica ou ataque ao Grupo Elfa,
seus funcionários, terceiros, clientes ou acionistas sujeitarão a pessoa às sanções
cabíveis.

7.
O Grupo Elfa incentiva o amplo desenvolvimento pessoal de todos os envolvidos nos
seus negócios, mas é imprescindível que algumas medidas simples sejam tomadas
aos interesses do Grupo.
parte integrante desse Código de Conduta, sendo de observância obrigatória dos
seus funcionários e terceiros. A seguir alguns exemplos de situações de potenciais

7.1 Participação em empresas
Os funcionários do Grupo Elfa e/ou seus parentes, poderão ser sócios de outras
empresas, desde que tais empresas não sejam concorrentes ou parcerias de negócios
do Grupo Elfa.

Grupo Elfa
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7.2 Brindes e Presentes
No Grupo Elfa é admitida a oferta e/ou recebimento de brindes
e presentes, exceto se:
O valor do brinde ou do presente ultrapassar um terço do
salário mínimo vigente, sendo que, neste caso, o brinde
deverá ser entregue à área de Gente e Gestão, que o
sorteará entre os funcionários locais;
Seja recebido com periodicidade menor que 04 meses ou
em frequência superior ao padrão comum do mercado e
žåƣƐÏ±ĮåĻÚ´ŹĞŇƐŇĀÏĞ±ĮƐÚåƐåƽåĻƒŇžƅ
O brinde for concedido em dinheiro;
Por suas características ou circunstâncias, o item tenha
a intenção de afetar a imparcialidade do recebedor.
ESTÃO PROIBIDAS a entrega ou o recebimento de brindes
para Agente Público
O Grupo Elfa autoriza o pagamento de refeições a terceiros em interações
voltadas para negócios, observados os limites estabelecidos nas políticas
internas e o propósito negocial legítimo da ocasião.

7.3 Relacionamentos Afetivos e Parentesco
Os relacionamentos afetivos são inerentes à condição humana, mas é importante que a
emoção não tome o lugar da razão. Por isso, qualquer terceiro envolvido nos negócios
da Elfa que tenha um relacionamento amoroso ou qualquer grau de parentesco com
um funcionário do Grupo, ou, ainda, funcionários que se relacionem entre si, devem
reportar tal condição ao gestor imediato, ao ponto de contato no grupo, no caso dos
XIVGIMVSWSYHMVIXEQIRXIª«VIEHI,IRXII,IWXSSYHI(SQTPMERGI
Se houver subordinação direta
ou indireta entre os envolvidos,
posição de aprovador ou
ĀŸÏ±ĬĜǄ±ÚŅųåĹƋųåüƚĹÏĜŅĹ´ųĜŅ
e terceiro ou qualquer outra
ŸĜƋƚ±ÓÅŅŧƚåÏŅĹĀčƚųåŅÏŅĹāĜƋŅ
de interesses, o Grupo Elfa tomará
as medidas cabíveis para mitigar o
risco, preservando, na medida do
possível, a atuação dos envolvidos.
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7.4 Doações e Patrocínios
Doações e patrocínios são importantes para o desenvolvimento de projetos sociais,
bem como para a realização de atividades coletivas, como é o caso dos eventos

Motivados por interesses individuais;

!

%Ņ±ÓŝåŸŧƚåƋåĹĘ±ĵĀĹ±ĬĜÚ±ÚåÏŅĵåųÏĜ±Ĭſ
Direcionados a partidos políticos, funcionários
públicos ou órgãos governamentais;
Para instituições que tenham pessoa politicamente
exposta em seu quadro diretivo ou, ainda, que
recebam recursos públicos.

Nenhuma contribuição a partidos políticos ou
candidatos a cargos públicos poderá ser
efetuada em nome das empresas do Grupo Elfa.

As doações e patrocínios devem ser documentadas e suportadas
patrocinado ou donatário deverá ser objeto de prévia Due Diligence
de Compliance.

Grupo Elfa
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8. Canal de Ouvidoria e o Compromisso de
Relatar
O Grupo Elfa conta com um Canal de Ouvidoria, gerido por empresa terceira e
especializada, que garantirá o sigilo e o correto direcionamento das denúncias
ao Comitê de Ética. Caso o relato envolva algum integrante do Comitê de Ética, o
envolvido não receberá a ocorrência e os demais integrantes analisarão o caso.
Qualquer violação ou desrespeito aos princípios contidos neste Código de Conduta
gerará aplicações previstas na Política de Gestão de Consequências, parte
integrante do Sistema de Compliance do Grupo Elfa e deve ser reportado, bem
como aos relacionados às demais políticas do Programa de Compliance, legislação
e temas relacionados à fraudes, suborno, improbidades e corrupção.
O relator poderá, ainda, acionar diretamente a área de Compliance ou os membros do
Comitê de Ética
Relatos com situações irreais, com o objetivo de prejudicar outras pessoas ou
empresas por interesses pessoais, serão igualmente considerados antiéticos.
Todas as questões de Compliance, incluindo denúncias, serão tratadas no mais
absoluto sigilo.

8.1 Garantia de Não Retaliação
As denúncias poderão ser feitas de forma anônima. De todo modo, não será permitido
contra quem se recusar a praticar qualquer ação que entender ser contrária aos
valores, padrão de conduta e diretrizes do Grupo Elfa. Caso o funcionário sinta que foi
exposto à retaliação, deve reportar à área de compliance. Neste mesmo sentido, não
será admitido qualquer tipo de retaliação aos envolvidos nas investigações ou nas
sanções aplicadas em função das denúncias.
As decisões e eventuais sanções que poderão ser aplicadas estão previstas em
políticas internas.

8.2 Formas de Contato do Canal
Todo funcionário, parceiro ou cliente, deve utilizar os canais abaixo para comunicação
com o Canal de Ouvidoria:

0800 741 0006
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8*724)*&(*.8*

Eu__________________________________________________________,
portador da Cédula de Identidade RG nº___________________________,
inscrito no CPF/MF sob o nº____________________________, recebi o
Código de Conduta Elfa e me comprometo a ler, esclarecer eventuais
HÅZMHEWIVIWTIMXEVXSHEWEWSVMIRXE±ÀIWRIPIGSRXMHEWGSQSTEVXIHS
meu contrato.
Funcionário Grupo Elfa:
Informar Empresa:___________________
Terceiro:
Informar Empresa:___________________
Data:____/____/20____.

________________________________________________
Assinatura
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