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SR. PIERRE FABRE

NÓS CUIDAMOS DE PESSOAS EM TODAS AS SUAS 
DIMENSÕES E TODA A SUA DIVERSIDADE. PARA QUE 
POSSAMOS FAZER ISTO, DESENVOLVEMOS SOLUÇÕES 
INOVADORAS QUE CONTRIBUEM PARA O BEM-ESTAR 
DAS PESSOAS DA SAÚDE À BELEZA.

ATINGIMOS ISTO COOPERANDO COM PROFISSIONAIS 
DA ÁREA DE SAÚDE, NOSSOS PARCEIROS DE 
CONFIANÇA AO REDOR DO MUNDO, TRAZENDO 
INSPIRAÇÃO CONTÍNUA A PARTIR DA NATUREZA E 
PLANTAS, E COLOCANDO A ÉTICA FARMACÊUTICA NO 
CORAÇÃO DE NOSSAS OPERAÇÕES."
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Jean-Jacques BERTRAND
Presidente

Pierre-Yves REVOL

MENSAGEM DA 

Bertrand PARMENTIER 

O Grupo Pierre Fabre destaca-se por sua forte cultura desenvolvida 
por seu fundador, Sr. Pierre Fabre, baseada no princípio dos valores 
de rigor, integridade, responsabilidade, cidadania, e respeito pelas 
pessoas e pelo meio ambiente.

estabelecida pelo fundador da empresa seja respeitada. A Pierre 

locais.

natural desta abordagem, formalizando regras de conduta simples, 
mas fundamentais e indispensáveis.

Grupo Pierre Fabre.

Prezados colegas,

sempre tratemos nossos parceiros e colegas com integridade, responsabilidade e respeito.

-

bom senso.

seguido à risca.
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GERÊNCIA
MANAGEMENT COMMITTEE*

* Da esquerda para a direita na foto:

Michael DANON

Eric DUCOURNAU

Marc ALIAS

Bertrand PARMENTIER

Luc PÉLIGRY

Frédéric DUCHESNE

Thierry DENJEAN

Vice-Presidente Sênior Jurídico, Vice-Presidente Sênior de 

de Medicamentos

Diretor Vice-Presidente Sênior de 



Cada funcionário deve aprender este Código, comprometer-se com o seu cumprimento no 

com integridade bem como guiar e apoiar suas escolhas diárias. Todos devem prever os riscos 

perguntar:

 As leis e regulamentos vigentes estão sendo aplicados?
procedimentos internos estão sendo implementados?

reciso consultar meu gestor?

 Grupo Pierre Fabre possui um Sistema de Alerta descrito abaixo, acessível a todos os funcionári-

-

de comunicação que os funcionários possam desejar usar, como a discussão de questões com seu 
gestor, o contato com os recursos humanos e, em certos países, seus representantes de equipe. 

stema de Alerta deve ser usado quando a situação exigir.

Dadas suas responsabilidades individuais e o papel hierárquico que desempenham, todos os 

treinado quanto aos procedimentos e regulamentos aplicáveis, e este Código. les devem 
promover o cumprimento das regras de das no Código e encorajar a comunicação aberta de 
quaisquer preocupações que os funcionários possam ter em relação à implementação deste 

alcançáveis no cumprimento deste Código.
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A QUEM O CÓDIGO DE ÉTICA SE APLICA?

PAPEL DOS GESTORES 

PAPEL DOS FUNCIONÁRIOS

POR QUE UM CÓDIGO DE ÉTICA?
A ambição do Grupo Pierre Fabre é apoiar a 
demanda por cuidado usando uma abordagem 

o Grupo a conduzir pesquisa focada puramente 
na antecipação de novas soluções tanto em 

Empenhados em melhor servir os interesses de 
todos, e pacientes e clientes de seus produtos 

fornecimento de produtos e serviços de 
qualidade, respeitando o meio ambiente, o 
Grupo Pierre Fabre deve cumprir com os 

negócios e adotar comportamento socialmente 
responsável perante todas as partes 
interessadas (*) e funcionários.

deseja formalizar seu compromisso e unir todos 
os seus funcionários, tanto na França quanto no 
exterior, através de seus valores.

esclarecer as regras que cada funcionário deve 

diárias.
Como tal, além de meramente cumprir com a 
legislação, este Código deve ajudar cada pessoa 
a usar o bom senso e adotar o comportamento 

nossa visão e valores como parte de nossa 

sustentável.

(*) fornecedores, prestadores de serviços, concorrentes, 
pr s da área de saúde, pacientes e consumi-
dores, representante stado.

onde o Grupo Pierre Fabre está presente, cumprindo com normas internacionais e com a 
legislação e regulamentos locais.  envolvimento de todos na promoção do respeito de nossos 

condições de trabalho, aplicando qualquer legislação internacional vigente.
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NOSSAS  
REGRAS DE  
CONDUTA
Nós atribuímos uma importância considerável 
ao cumprimento das leis e regulamentos que 

Cada funcionário deve, em todos os 

ações sejam realizadas de acordo com, não 
apenas:

dão direito a desrespeitar quaisquer destas 

conduta ou na ação que descumpra com estas 
disposições, então estas disposições devem 

previstas em outros códigos ou estatutos 



LABORATAA ÓRIOS PIERRE FABREFF

P. 10

DE ÉTICA
CÓDIGO

I. ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DE 
NOSSOS PRODUTOS, DA SAÚDE A BELEZA 

1.1 DESENVOLVIMENTO DE NOSSOS PRODUTOS / PROTEÇÃO DE USUÁRIOS 
/ SEGURANÇA E QUALIDADE DO PRODUTO

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

 

O Grupo Pierre Fabre espera 
que cada funcionário:

Minha esposa sofreu de enjôo e problemas 

novo da Pierre Fabre. Devo reportar?

Independente de como você ouviu isto e 
mesmo que estes sintomas não sejam  
necessariamente devido ao nosso produto, 
você sempre deve reportar imediatamente o 
conhecimento de quaisquer efeitos colaterais 
para nosso Departamento de 
Farmacovigilância. A saúde e segurança do 
paciente é nossa prioridade máxima, é nosso 
dever sempre reagir rapidamente.

Sou um operador da linha de produção e 
detectei produtos defeituosos que não 
cumprem os padrões de qualidade do Grupo 
Pierre Fabre. O que devo fazer?

Você deve informar seu superior 
imediatamente, que trabalhará com nosso 

resolver o problema tomando as medidas 
apropriadas.

A segurança e qualidade de nossos produtos são prioridades máximas para nós.

Durante todos os estágios em seu ciclo de vida, nos comprometemos com o cumprimento de todas as 
legislações, regulamentos e normas aplicáveis à pesquisa, desenvolvimento, fabricação e 
comercialização dos produtos que vendemos.

pesquisadores. Todos os nossos projetos de pesquisa são devidamente validados antes de nos 

pesquisa clínica são registradas e armazenadas de acordo com regulamentos aplicáveis.

produto.

nos diferentes países nos quais os comercializamos.

Nós cuidamos de pessoas em todas as suas dimensões e toda a sua diversidade. 
Para tanto, desenvolvemos soluções inovadoras que contribuem para o 

coração de nossas operações.
regulamentos que regem o projeto, 
desenvolvimento, fabricação e 

-

de Fabricação e Distribuição.

Garanta que a tolerância de nossos 
produtos seja monitorada e supervisiona-
da durante testes clínicos e durante sua 
comercialização, ao cumprir com 
obrigações legais em relação à Farmacov-

-
cia e segurança geral do produto. 

do Grupo, de acordo com os procedimen-
tos internos aplicáveis, qualquer 
informação em relação à segurança de 
nossos produtos.

Reaja rapidamente e receba todos os 
comentários sobre a qualidade e todas as 
reclamações de produtos, em nossa 

consumidores e pacientes consumidores.

LABORATAA ÓRIOS PIERRE FABREFF

DE ÉTICA
CÓDIGO



LABORATAA ÓRIOS PIERRE FABREFF

P.11

DE ÉTICA
CÓDIGO

1.2 DEVER DE FORNECER INFORMAÇÕES E COMUNICAÇÕES RESPONSÁVEIS
O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Eu descobri algumas informações 

es feitas [bula, embalagem, 
etc.]. Devo reportar?

Sim, reporte para seu superior que 
encaminhará a questão para o departamento 
relevante. É importante que as informações 
sobre nossos produtos sejam sempre 
precisas e atualizadas, um sinal de rigor 
exemplar e qualidade impecável.

Como parte de uma nova campanha de 
comunicação para um protetor solar na 
França, um colega sugere excluir 

r seguro sob o sol. O que devo fazer?

As campanhas de comunicação devem ser 
revisadas para incluir mensagens de 
prevenção obrigatórias para consumidores. 
De fato, nossas comunicações devem 
cumprir com as recomendações da Comissão 
Europeia e as autoridades de auto-regulação 
de publicidade na promoção e 
comercialização de protetores solares.

O Grupo Pierre Fabre compromete-se com o fornecimento a todas as partes interessadas de 

comunicar as informações sobre medicamentos ou quaisquer de seus outros produtos.

produtos.

medicamentos e produtos sejam claras e legíveis para que possam ser facilmente compreendidas por 
todos em todos os países.

Para cada uma de nossas marcas, aderimos estritamente aos princípios de comunicação responsável 

consonância com o uso autorizado do produto.

honestos e abertos com eles.

informações autorizadas de acordo com 
os regulamentos ou recomendações 
aplicáveis.

Apenas use meios de comunicação de 
nossos produtos que foram aprovados de 
acordo com procedimentos internos e 
autorizados pelas autoridades relevantes 
quando exigido por regulamentos.
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II. DESENVOLVIMENTO DE UM RELACIONAMENTO 
CONFIÁVEL COM PROFISSIONAIS DE SAÚDE

2.1  TRANSPARÊNCIA E ÉTICA EM NOSSAS RELAÇÕES

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

A ambição de nossa empresa é apoiar a demanda de cuidado usando uma 

pesquisa focada puramente na antecipação de novas soluções tanto em 

parcerias próximas e con áveis por todo o mundo com p ssionais de saúde 
que estão na melhor posição para prescrever ou recomendar nossos produtos, 

seus pacientes melhor que qualquer um.

honesta e com integridade no cumprimento das leis aplicáveis e respeitando sua independência na 

Seja na celebração de parcerias para serviços de consultoria, ou ao trabalhar com  de 
saúde durante reuniões, conferências ou simpósios de especialistas, o nosso relacionamento sempre 

Nós convocamos os serviços de um  de saúde apenas quando há uma necessidade 

O Grupo Pierre Fabre se compromete em cumprir os regulamentos nacionais e internacionais em 

Recentemente tomei conhecimento de que um 
de nossos concorrentes ofereceu a um 
pr al de saúde e sua esposa passagens 
de avião após o pr de saúde concordar
com a prescrição de um de seus produtos. 
Posso fazer a mesma coisa?

Não, você não pode oferecer a um 
 de saúde qualquer coisa que 

um  de  Acreditamos 
unicamente no uso da qualidade de nossos 
produtos para convencer  de 

seriam dignas da  que nossos 

Aja honestamente e com integridade de 
acordo com os regulamentos aplicáveis 
e com respeito à independência 

Nunca proponha ou ofereça qualquer 

sua decisão na recomendação ou 

Sempre garanta que a hospitalidade em 

permaneça razoável, de acordo com 
quaisquer regulamentos locais 
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2.2  BOAS PRÁTICAS DE PROMOÇÃO (COMUNICAÇÃO, 
  PROMOÇÃO, AMOSTRAS)

 

 

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

O Grupo Pierre Fabre promove seus produtos e se comunica com  de saúde de maneira 

consonância com seu uso validado.

sejam usados corretamente.

Portanto, para nossos medicamentos, temos uma estrutura de negócios médicos adaptada às 

de autoridades regulatórias.

Charte de la Visite Médicale estabelecida pela Haute Autorité de Santé francesa.

Todas as nossas redes na França e nossas subsidiárias internacionais aplicam os regulamentos 

Fabre na França. Um médico me pede para 
subsidiar a compra de computadores tablets 
para todos os pr ionais em sua cirurgia 
para que ele possa explicar melhor as 
patologias para seus pacientes, mostrar para 
eles informações úteis para seu tratamento 
ou fazer com que eles preencham formulários 
para monitorar seus sintomas. Dado o 

representar tanto para o médico quanto para 
o paciente, posso concordar com essa 
solicitação?

documento que tenho para apresentar para 
pr ionais de saúde em nossos novos 
produtos parece muito longo e complexo para 
mim. Posso mudá-lo para adaptá-lo para a 

Apesar de este equipamento poder 
tornar o exercício médico mais fácil e 

co para os pacientes, o 

para uma empresa que vende 
medicamentos reembolsáveis. Portanto, 
você deve recusar esta solicitação.

Os documentos promocionais 
disponibilizados para você comunicar 
informações aos pr ais de saúde 
sobre nossos produtos foram elaborados 
de acordo com os regulamentos atuais e 
procedimentos internos aplicáveis. As 
mensagens desenvolvidas foram 
validadas e selecionadas em 

produto e são apoiadas por prova 
robusta. Você nunca deve m car 
estes documentos ou remover certas 

todas são importantes, nem deve usar 
seus próprios slide shows para fornecer 
informações para pr ais de saúde.

Se você acreditar que um documento 
não é mais apropriado para 
comunicação, discuta isto com seu 
superior e sugira as mudanças que achar 
que devem ser feitas com base na sua 
experiência. Ele ou ela pode então 
encaminhá-las para as pessoas 
responsáveis pela produção e validação 
dos documentos promocionais de 
acordo com os procedimentos aplicáveis 
e disposições regulatórias.

mensagem que quero enviar durante minha 
visita?

Divulgue apenas material promocional 
claro, inequívoco, rigoroso, balanceado e 
substanciado elaborado de acordo com 
os regulamentos locais e validado de 
acordo com os procedimentos internos 
vigentes.

saúde.

Cumpra com regulamentos atuais sobre 
fornecimento de amostras médicas ou 
amostras de outros produtos.
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III. ATUE ETICAMENTE COM AS AUTORIDADES 
PÚBLICAS E TODAS AS PARTES INTERESSADAS

3.1 RELACIONAMENTOS COM AS AUTORIDADES PÚBLICAS

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

todos os atores presentes no mercado, sejam eles autoridades públicas, nossos 
parceiros ou concorrentes.

acontecerá em breve no meu 
departamento, preciso me abster de 
comunicar certos documentos que sinto que 
não cumprem totalmente as obrigações 
legais?

Não, você deve sempre cooperar com as 
autoridades fornecendo todos os 
documentos solicitados. Nenhum 
documento deve ser deliberadamente 
ocultado ou destruído. Devemos sempre 
atuar com transparência máxima com as 
autoridades públicas.

eleitoral de um candidato cujas ideias 

Sim, desde que você atue exclusivamente 
em seu próprio nome, sem associar o 
Grupo Pierre Fabre tanto direta quanto 
indiretamente.

Coopere totalmente com as autoridades 
públicas fornecendo informações 
precisas e completas às mesmas.

Reporte qualquer irregularidade em um 
dos documentos do Grupo para seu 
superior.

Armazene os documentos do Grupo de 
acordo com o procedimento aplicável.

Nunca faça pagamentos facilitadores para 
um agente público ou reserve para eles 

indireto, que poderia de alguma forma 

seus negócios.

Na maioria dos países onde operamos, as autoridades públicas tem um papel fundamental e são 

nossa credibilidade aos olhos do público.

O Grupo Pierre Fabre cumpre com as decisões e regulamentos das várias autoridades locais, 
nacionais, europeias e internacionais.

completas e precisas.

relevantes.
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3.2 RESPEITO PELOS NOSSOS PARCEITOS

 

 

 

 

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Além dos  de  o Grupo   se     os 

    de  que são    e que 

pro o e  pro esso so l e dese ol m o m o m uo om  

respe  os pro me os er  em omo  d  orr  p  od s s 
omp  

Pro os es e e ros omo se fossem s

Re os odos os  omprom  om  p ros e esp os o mesmo r or  

os   os e o j os  respe   pr  e lores om  mes  lâ  que 

rel e

Um potencial parceiro estrangeiro que 
tenha respondido a uma solicitação de 
cotação se recusa a cumprir com a 
legislação trabalhista aplicável sob o 
pretexto de fornecer produtos/serviços 
que são mais baratos que a 
concorrência. O que devo fazer?

Se   Fr ç  ou  ex r    r  

r  o Grupo P erre re  de  ser em 
d r o do umpr me o  d er  
l ç  l   e om 
eles m  re  e  

es  ques  A  ser que eles mudem  
m   l oper m   ro que 

e m re me o de  pode 
ser es el do om es ro

Como parte de um processo de 
concorrência, é provável que os 
licitantes comuniquem informações 

is pertencentes a eles que 
tenham valor monetário e/ou 
estratégico si te, o que devo 
fazer?

O Grupo P erre re se esforç  r  
resp r e es ele  re m os 
jus os e es os om eles; o  d
su er r  ur  de um ordo de 

e e om eles es de 
er rm ção e  ser 

om  O me o Jur o do 
Grupo ou l  à  o  pe e pode 
e r r e r or r o
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3.3 RESPEITO PELA CONCORRÊNCIA LIVRE

 

 

 

 

O Grupo Pierre Fabre espera 
que cada funcionário:

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

consumidores ou até mesmo acordos horizontais com a concorrência (acordos sobre preços ou 

Independente do país no qual estamos localizados, nos esforçamos para nunca infringir estas leis e 
respeitamos nossos concorrentes como gostaríamos que eles nos respeitassem. Convencidos de 
nossa habilidade de nos destacar no mercado através de nossos produtos, agimos justamente, 
honestamente e com integridade com a concorrência.

Nunca procuramos obter informações na ilicitude de nossos concorrentes.

Evitamos todo contato informal que poderia levar a ações repreensíveis que poderiam prejudicar 
nossa reputação.

Lembramos que a violação da lei de concorrência pode levar a duras penalidades tanto para o Grupo 
quanto para o funcionário que realizou a ofensa.

Durante a conferência, um de nossos 
concorrentes sugeriu que chegássemos a 

mercados. O que devo fazer?

Seja em reuniões  ou fora do seu 

ou informações que poderiam ser 
interpretadas de forma a, ou que poderiam 
violar as leis de concorrência livre. Se você se 

discussão e se a ata desta reunião na qual 

ata. Não hesite em consultar o 
Departamento Jurídico para descobrir as leis 
e regulamentos aplicáveis nesta questão.

Um novo funcionário se juntou à minha 
equipe após ser empregado por um 
concorrente direto. Posso pedir para ele 
fornecer informações estratégicas de seu 

Não, o Grupo Pierre Fabre é proibido de 
obter informações estratégicas de 
concorrentes diretos de forma ilegal. De 
fato, tais atos são normalmente 
repreensíveis aos olhos da lei e poderiam 
prejudicar sua reputação.

Respeite leis e regulamentos sobre 
concorrência.

Abstenha-se de depreciar a concorrência.

discussões sobre questões ilegais com a 

por procedimentos apropriados.

Não hesite em contatar o Departamento 
Jurídico em relação a quaisquer dúvidas 

ou suspeitas ou qualquer questão 
relacionada à lei de concorrência.

Reporte qualquer ação conhecida de 
concorrência desleal propensa a afetar o 
Grupo Pierre Fabre.
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PERGUNTA     RESPOSTA

3.4 CORRUPÇÃO E VANTAGEM DESLEAL

 

 

3.5 DOCUMENTOS FINANCEIROS

O Grupo Pierre Fabre espera 
que cada funcionário:

 

 

 

 

 
 

O Grupo Pierre Fabre espera 
que cada funcionário:

 

 

  

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

fortemente qualquer forma de corrupção, tanto em nossos relacionamentos com as autoridades públicas 
quanto em nossos relacionamentos privados com nossos parceiros (fornecedores, pr onais de saúde, 
grupos de paciente). Portanto é proibido dar ou receber qualquer vantagem desleal, suborno ou 
pagamento monetário.

qualquer forma (relatórios anuais, relatórios anceiros, comunicados de imprensa, apresentações 

Mantemos todos os nossos documentos contábeis de acordo com a legislação aplicável, todos os 
pagamentos e movimentações de rendimentos que fazemos são registrados apropriadamente e 
claramente em nossas contas e cumprimos nossas obrigações scais com máximo rigor.

Dar ou aceitar presentes é proibido. No entanto, contanto que um número de condições seja cumprida, 

regulamentos locais e com as normas impostas pelos principais países nos quais desenvolvemos nossas 

doador. Qualquer pessoa trabalhando em nome do Grupo Pierre Fabre deve cumprir estritamente com 
estas regras.

É importante sempre lembrar-se de que o comportamento direcionado à ilegalidade ou ilicitude 
in uenciando o representante de qualquer autoridade ou parceiro, arrisca prejudicar nossa imagem a 
longo prazo. Dependendo do país no qual aconteçam, tais gestos também podem resultar em duras 
penalidades.

Na assinatura de um contrato, um de nossos 
parceiros quis me oferecer um presente de valor 
considerável. Não querendo arriscar 
comprometer o bom relacionamento que 
estabelecemos, me pergunto, o que eu devo 
fazer em tal situação? 

Um dos maiores fornecedores do grupo está 
realizando uma recepção para a abertura de 

is foram todos convidados para esta 
recepção. Posso aceitar o convite que recebi 
como um dos representantes do Grupo? 

A princípio, você deve recusar educada-

entanto, com certos países e consumidores, 
recusar tais presentes pode às vezes ser 
complicado. Neste caso, informe seu 

superior que decidirá o comportamento 
certo a ser adotado. Eles podem decidir se é 
aceitável dividir com todos os funcionários 
ou dar para a caridade.

Sim, contanto que você conte para seu 
superior sobre este convite e obtenha 
acordo prévio para comparecer.

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Ao consolidar relatórios de vendas para apresentação para os auditores em relação ao fechamento das contas de m de ano, notei um erro nos números. 
O que devo fazer?
Qualquer imprecisão nanceira que afete a regularidade e precisão de nossa contabilidade deve ser trazida à atenção de seu superior ou diretor 

nanceiro para que possa ser corrigida imediatamente, caso a con rmação seja necessária.

Cumpra com toda legislação aplicável e 
regulamentos sobre corrupção.

Nunca dê ou aceite presentes para obter 
ou concordar com tratamento 
preferencial ou celebrar certos contratos.

Sempre se lembre de se perguntar se 
certos presentes, não importa quão 
pequenos, são ou não aceitáveis, e 
sempre consultar seu superior em caso 
de dúvida.

Nunca dê ou aceite subornos.

Registre todas as transações realizadas 
com um terceiro de forma devida nos 
registros contábeis.

Cumpra com toda legislação aplicável e 
regulamentos relacionados à contabili-
dade e à publicação das contas.

Garanta que toda transação da qual o 
mesmo esteja ciente, esteja devida-
mente registrada nos registros e livros 
contábeis.
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SER UMA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSÁVEL 
COMPROMETIDA COM A PRESERVAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE

  

4.1  LIMITAR NOSSOS IMPACTOS AMBIENTAIS

O Grupo Pierre Fabre espera 
que cada funcionário:

Em cada estágio de nosso processo industrial, procuramos maneiras de 

econômico à preservação ambiental. Concebemos e desenvolvemos soluções 
inovadoras elaborando uma fonte i nita de inspiração da natureza e 
plantas.

Cumpra com todas as regras e 
procedimentos ambientais.

Desenvolva um senso de 
responsabilidade contribuindo 

diária.

Reporte qualquer problema que possa 
apresentar um risco para o meio 
ambiente informando seu superior ou 

lidar com a questão.

Promova para fornecedores e parceiros a 
importância de cumprir com as regras de 
proteção ambiental.

A proteção ambiental é uma grande preocupação para o Grupo Pierre Fabre em todas as suas 

ciclo de vida de nossos produtos e em nossa conduta diária em todas as nossas especialidades.

Para alcançar isto, nós:

impacto ambiental de nossos processos de fabricação

as medidas apropriadas sem atraso.

No entanto, nossa preocupação com o meio ambiente no desenvolvimento de produto não 
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4.2 PROMOVER O BOM USO DE RECURSOS NATURAIS

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

p

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Às vezes preciso viajar para comparecer 
a reuniões de trabalho onde minha 

para comparecer a estas reuniões?

Quando você precisa encontrar com mais de 
uma pessoa em uma reunião e uma conversa 
por telefone ou email não for, portanto, uma 
opção, você pode usar a videoconferência. 
Bem como a economia de seu tempo precioso, 
esta solução evita viagem desnecessária e 
ajuda a reduzir nosso impacto ambiental 

Todos os dias como um funcionário da 
Pierre Fabre na França, preciso viajar 
uma distância considerável para ir e 
voltar do meu local de trabalho. Estou 
ciente dos impactos ambientais que isto 
tem e gostaria de saber se há 

Muitos funcionários fazem as mesmas jornadas 
todos os dias. Para reduzir o custo desta 
viagem para cada pessoa e ajudar a limitar 
nossos impactos ambientais, na França 

amigável de carro para lhe ajudar a encontrar 
rapidamente na Pierre Fabre pessoas com 

para obter mais informações.

nossa empresa implementa uma abordagem que garante desenvolvimento responsável de princípios 

Pierre Fabre" reconhecida pelo rótulo europeu EFQM, é baseada em quatro princípios: Inovação, 

A preservação da biodiversidade não é apenas uma preocupação comum da humanidade, mas a 

 Respeitamos a Convenção do Rio sobre Biodiversidade, o Protocolo de Nagoya sobre Acesso a 

Convenção de Washington sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Silvestres 

 Estamos desenvolvendo projetos de biodiversidade com ações de re restamento em Madagascar, 

Subsaariana e a restauraç ção de conservatórios botânicos.
 Quando usamos substâncias de planta em nossos produtos, usamos métodos de aquisição razoáveis 

que respeitam as populações e ambientes locais.

Tendo sido informado das ações do Grupo Pierre Fabre sobre a 
preservação de recursos naturais, tenho, todavia, ouvido 
rumores sugerindo que algumas das plantas usadas pelo Grupo 

reportar?

Além disso, o fornecimento de 99% das plantas que o Grupo usa não tem 
nenhum impacto na sustentabilidade dos recursos e 90% das plantas que 

rigorosos quanto à preservação do patrimônio do meio ambiente e 
planta, mas se ao invés disso você receber informações contrárias, 
informe o seu superior que informará a equipe de controle.

Durante minhas férias no Caribe, encontrei uma planta que 
pareceu ter propriedades interessantes e cujas virtudes são 
renovadas pela população local. Posso trazer as amostras e 
sementes de volta para estudar no meu laboratório?
Há convenções internacionais como a Convenção CITES regendo 
importações e exportações da planta, e certas plantas são listadas e 
protegidas nesta Convenção. Além disso, mesmo em países que não têm 
seus próprios regulamentos espec cos, há disposições internacionais em 
vigor que podem impor regras rigorosas em relação ao acesso a estes 

do Protocolo de Nagoya que recentemente entrou em vigor na Europa e 
que se aplica a cerca de cinquenta outros países signatários. É, portanto, 
essencial levar estas disposições em consideração e cumprir com as 
mesmas quando um recurso biológico é amostrado em qualquer país 
(incluindo territórios franceses e departamentos e territórios franceses no 
exterior) a m de ser usado pela empresa, mesmo que para  de 
pesquisa.

Sempre cumprimos com normas 
nacionais e internacionais aplicáveis 
sobre proteção de recursos naturais.

Relatamos para seu superior qualquer ato 
ou evento dentro o Grupo que poderia 
ser prejudicial para a preservação de 
recursos naturais.
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RECONHECER A IMPORTÂNCIA DE NOSSOS FUNCIONÁRIOS 
QUE TÊM PAPEL CRUCIAL NO SUCESSO DE NOSSO 
DESENVOLVIMENTO E COMPROMISSOS

 

5.1 RESPEITO POR PESSOAS

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

 

 

 

as normas sociais de lei trabalhista aplicáveis e a legislação internacional principal como as 
convenções da Organização Internacional do Trabalho.

Estamos convencidos de que um ambiente de trabalho agradável que respeite indivíduos bene cia 

sofrer discriminação, seja relacionada ao gênero, raça, religião, origem, idade, convencimento 

Todos nós temos o direito ao respeito e à dignidade e nós condenamos qualquer forma de assédio 
psicológico e sexual. Portanto, lembramos toda a equipe que qualquer comportamento 

 Proibimos qualquer forma de assédio ou qualquer forma de discriminação que não a que poderia 

a importância de respeito mútuo, lealdade, solidariedade e c ança entre funcionários.

levantar a questão imediatamente e contatar seu superior ou o Departamento de Recursos 
Humanos.

de talentos e habilidades de cada pessoa e, mais que qualquer coisa, o nosso desejo é desenvolver 
as capacidades de nossos funcionários. A empregabilidade de nossos funcionários é um 

promover a dimensão humana de cada uma de suas áreas de especialidade. Mente aberta, rigor e 
uma abordagem direcionada a resultados são qualidades que esperamos encontrar em todos os 
nossos funcionários.

deseje se juntar a nós.
 Nos comprometemos a apoiar o desenvolvimento de todos os nossos funcionários com uma 

Adote comportamento respeitoso que 

discriminação ou assédio com um 
funcionário ou terceiro.

Mostre mente aberta, cortesia e 
consideração.

Trate as pessoas ao seu redor da maneira 
como ele gostaria de ser tratado.

Em consonância com seu treinamento e 
potencial, cuide de sua própria saúde e 
segurança e de seus colegas e informe 
aos recursos humanos qualquer situação 
que não esteja de acordo com a norma, 

Reconheça o trabalho de cada um de seus 
colegas puramente pelo valor justo com 
base em sua qualidade e resultados 
alcançados.

São nossos 10.000 funcionários espalhados por mais de 45 países que 

dia. O recrutamento, desenvolvimento, treinamento, fornecimento de 
ambiente de trabalho que leve ao bem-estar, inspirando lealdade: o 
Departamento de Recursos Humanos apoia o crescimento da empresa e seus 
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5.2 S O A  

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Um colega no meu departamento recebe 

superior, mas produz trabalho de 
qualidade. O que devo fazer?
Um superior deve sempre direcionar, 

entanto, ele não deve abusar sua 
autoridade e agir de forma maliciosa 
fazendo observações ofensivas. 
Queremos que todo funcionário possa 
trabalhar em ambiente de trabalho onde 
se tem respeito. Se você acreditar que 
seu superior está indo além de suas 

ambiente de trabalho desagradável, 

Do contrário, informe o Departamento 
de Recursos Humanos.

Ao selecionar um candidato para 

maternidade, fui implicitamente 
solicitado a evitar recrutar uma pessoa 
de ente que possa ser menos e ente 
que a pessoa icamente apta. Eu devo 
cumprir com esta solicitação?
Não, o Grupo Pierre Fabre condena 
qualquer forma de discriminação, seja no 
processo de seleção do candidato ou no 
exercício de trabalho do funcionário. Os 
candidatos devem ser selecionados 
baseados puramente em critérios 

habilidades e qualidades. É, portanto, 
estritamente proibido levar tais 
considerações em conta.

Um dos meus colegas passou recentemente uma operação. Eu queria enviar uma 
mensagem para ele para desejar melhoras em sua recuperação, mas fui proibido de 
obter seu endereço. O que posso fazer?
É importante lembrar que todo funcionário tem direito ao respeito de sua vida privada e 
pode não necessariamente querer que seu endereço seja acessível e livremente conhecido 
por todos. Fale com o Departamento de Recursos Humanos que pode concordar em 
repassar a sua mensagem sem diretamente informar o endereço de seu colega.

dados pessoais. A noção de dados pessoais deve ser entendida como qualquer informação dada para 

consumidor ou parceiro.

O Grupo Pierre Fabre leva esta responsabilidade a sério e garante que todos os seus funcionários são 
cuidadosos e tomam todas as precauções necessárias em relação à proteção do uso destas 
informações. A divulgação ou transmissão não autorizada destas informações a pessoas fora da 
empresa é estritamente proibida. Igualmente, a distribuição destes dados para um funcionário deve 

O uso destas informações também deve cumprir com seu uso autorizado ou declarado.

ca retemos informações sobre pessoas em condições que possam ser consideradas ilegais.
 Explicamos claramente para as pessoas cujos dados pessoais mantemos como estas informações 

podem ser usadas. Todos têm o direito individual de controle da coleta, tratamento, uso, divulgação 
e armazenamento de seus dados, de acordo com a legislação e regulamentos aplicáveis. Nos 

armazenamos por mais tempo que o necessário.

privada de todos os seus funcionários e quaisquer terceiros com os quais lidamos.

Cumpra com todas as legislações e 
regulamentos sobre proteção de dados 
pessoais, incluindo as referentes à coleta 
de dados, arquivos, processamento de 
dados pessoais e a transferência de tais 
dados para outro país.

Proteja dados pessoais para evitar 
qualquer divulgação não autorizada 
acidental.

Permita que as pessoas cujas informações 

mesmas de acordo com seus direitos.

Nunca colha mais informações pessoais 
que o necessário, nem armazene por 
mais tempo que o necessário.

Reporte qualquer roubo, perda ou 
divulgação não autorizada de dados 
pessoais.
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5.3 CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA
O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA::

e paciente em relação à saúde e bem-estar, sig ca que a segurança será sempre uma preocupação 
central. Portanto, é apenas lógico que o Grupo Pierre Fabre se comprometa em fornecer um 
ambiente de trabalho seguro e saudável com medidas para evitar acidentes no local de trabalho e 
lesões e doenças ocupacionais.

Todos os funcionários devem ser capazes de trabalhar em um ambiente que não apresente ameaça à 
sua saúde ou segurança.

 Nos esforçamos para proteger a todos divulgando e constantemente desenvolvendo uma cultura de 

prevenção apropriadas. Se um risco surgir, nos comprometemos a atuar de forma rápida e e caz para 

 Lembramos nossos funcionários que o consumo de álcool é regulado de acordo com a legislação e 
regulamentos aplicáveis.

 Encorajamos todos os nossos funcionários a apresentarem quaisquer preocupações que possam 
melhorar a segurança no Grupo Pierre Fabre o quanto possível. Nossos funcionários nunca devem 

ou de seus colegas.

Quando requerido a comparecer a reuniões entre locais diferentes da Pierre Fabre, 

autorizados. Devo ignorar estas regras e colocar as reuniões de negócios em 
primeiro lugar?
Não, a segurança do funcionário é uma das maiores preocupações, pontualidade 

do possível, as suas reuniões para deixar um tem ciente de viagem.

Cumpra com a legislação e regulamentos 
locais e todos os procedimentos e 
instruções de saúde e segurança 
estabelecidos pelo Grupo Pierre Fabre.

Esteja a par de quaisquer mudanças ou 
atualizações das regras de segurança.

Não realize qualquer tarefa que 
apresente um risco potencial para o qual 
ele não recebeu treinamento apropriado.

Não entre em áreas para as quais ele não 
possui autorização apropriada.

drogas em seu local de trabalho.

Reporte qualquer incidente ou perigo ao 
seu superior assim que possível.
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5.4 CONFLITOS DE INTERESSE
O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

 

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Um c to de teresse, seja potenc  ou re  pode pre car ser mente a reputação do Grupo 
P erre Fabre.  c tos são propensos a acontecer quando um func r  se encontra em uma 

A noção de teresse pe  deve ser ente  em seu senso am  e cobr r tuações versas e 
var  Os r c mentos com am gos pr mos e membros da fam  são ge mente a causa de 

transações  e seja com um concorrente, fornecedor ou consum r, pode re tar em um 

seu super r antec mente.

Um c to de teresses, portanto, não é necessar mente er ve ; o mportante é que 
func r  devem sempre rmar o seu super r para ver car se uma ção pode ser 

precauções ou adaptações sejam respe tadas.

teresses, mas sejam fe tas apenas de acordo com teresse do Grupo  Fabre.
 nós temos o dever de reportar tuações m, mesmo que apenas potenc  para nosso 

super r e nos abstermos de ag r até que o pr ema seja re v .

Meu irmão acabou de lançar seu negócio 
e quer oferecer seus serviços para o 
Grupo Pierre Fabre. Ele está oferecendo 

concorrência. Posso recomendá-lo para 
a Gerência?

Se  pode ou não ser c rado uma 
boa oferta, é portante sempre apontar 
qua r c tos de teresse, mesmo 
que potenc a  como uma conexão 
f ar a m que possív A oferta de 

seu rmão não s  exc a e s  

ter  c a na dec ão da empresa, 
favo  ou não. Não é necess  er 

qua r processo de tomada de dec ão 
remotamente conectada com os negóc  

rmão.
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VI. PROTEÇÃO DE NOSSOS ATIVOS PARA GARANTIR 
SUCESSO A LONGO PRAZO DE NOSSA EMPRESA

 
 

6.1 USO DE BENS DA EMPRESA

 

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

 

 

 

 

-

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Um dos meus amigos, que acabou de 
lançar seu negócio, me pediu para 
imprimir seus cartazes, pois ele ainda não 
tem uma impressora. Posso ajudá-lo 
usando a impressora da empresa fora de 
meu horário de trabalho?

Os bens e recursos disponibilizados para 
funcionários da Pierre Fabre são 
direcionados exclusivamente para uso 
pr ional que deve servir os interesses 

do Grupo Pierre Fabre. Seja para sua 
própria necessidade ou para ajudar um 
amigo ou membro da família, estes bens 
não podem, sob nenhuma circunstância, 
ser usados para  pessoais, mesmo fora 
do horário de trabalho. No entanto, em 
circunstâncias excepcionais para ajudar 
em uma situação de emergência, tal uso 

caso em questão.

Fornecemos aos nossos funcionários acesso a várias ferramentas e equipamentos para que eles 

 Cada funcionário deve esforçar-se para usar estes recursos corretamente e para  estritamente 
pr rvam os interesses do Grupo Pierre Fabre.

ferramentas como email para uso pessoal, contanto que isso não afete o trabalho do funcionário ou 
o funcionamento estável do sistema de informação e não apresente ameaça para a imagem da 
empresa.

 Todos precisamos tomar cuidado com os equipamentos da empresa e nos esforçar para protegê-los 
e preservar sua integridade.

 Nunca devemos dani car, perder, usar em vantagem própria ou gastar os bens e recursos da 
empresa.

Evite usar os bens e recursos da empresa 
para uso pessoal.

Remova quaisquer bens da empresa das 
instalações sem autorização.

autorizado para trabalhar com 
informações ou documentos 
pertencentes ao Grupo Pierre Fabre sem 
autorização prévia de seu superior.

Tome cuidado com o equipamento 

Respeite as instalações da empresa e seu 
local de trabalho.

Reporte qualquer dano, perda ou roubo 
de equipamento a seu superior.
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6.2 PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

 

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

Qualquer pessoa trabalhando para nosso Grupo pode obter acesso a informações c ciais, isto 
é, informações que ainda não foram publicadas, que podem ser de valor considerável. Estas 
informações podem estar relacionadas a aquisições, resultados ceiros, comercialização e 
operações comerciais ou até mesmo aos resultados de testes clínicos, por exemplo.

Seja qual for a natureza destas informações ou o meio usado, cada funcionário deve estar ciente dos 
efeitos prejudiciais que a divulgação voluntária ou acidental de tais dados teriam na empresa.

Quando estas informações não públicas forem relacionadas ou envolverem algum de nossos 
parceiros e forem propensas a afetar o valor de seus papéis listados na bolsa de valores, o funcionário 
em posse destas informações tem o status de detentor de informações privilegiadas. Cuidado e 
discrição são essenciais em tais situações se não quisermos ser a causa de insider trading, que poderia 
ter penalidades consideráveis para a empresa e o funcionário detentor de informações privilegiadas.

Consequentemente:

 Protegemos as informações c ciais do Grupo conscientemente cumprindo com as regras de 
armazenamento, distribuição, reprodução e destruição aplicáveis a estes dados.

 Preservamos a c cialidade de informações c enciais dadas a nós por terceiros, as quais 
protegemos como se fossem nossas informações, e as usamos apenas para a lidade para o qual a 
mesma nos foi dada.

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Durante o almoço em um restaurante, um de 
meus colegas discute um projeto importante de 
pesquisa ainda não publicado, isto é um descuido 
por parte dele?

É crucial sempre ser o mais discreto e 
cuidadoso possível ao trazer à tona assuntos 
c enciais em local público como uma 
estação de trem, aeroporto, restaurante, 
hotel ou em transporte público. Seja durante 

um almoço de negócios ou fora do trabalho, 
informações c enciais da empresa 
devem sempre ser protegidas, todos devem 
evitar divulgação acidental de tais 
informações, que poderia ser prejudicial para 
o Grupo.

Proteja e previna qualquer divulgação de 

ao Grupo ou a terceiros.

Limite a comunicação de informações 

precisam saber.

Seja extra diligente com informações 

público.
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6.3 PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
O Grupo Pierre Fabre espera que 
cada funcionário:

 

 

PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

Estou trabalhando atualmente em um projeto 
de pesquisa que está em processo de ser 

 e que em breve terei que apresentar 
em uma conferência. Devo tomar precauções 
especí ?

É essencial sempre fazer consultas com o 
Departamento de Propriedade Intelectual 
para descobrir se é necessária alguma 
proteção e se a mesma foi implementada. A 
negligência em fazê-lo poderia 
comprometer todos os esforços de 

poderia perder seu direito exclusivo de 
exploração. À luz destas consequências, 

projetos da Pierre Fabre em um evento 
pr al.

Trabalho no departamento que lida com itens 
promocionais. Em uma mostra, vi um design 
de sacola que realmente se encaixaria na 
campanha iminente na qual estou 
trabalhando, meu gestor realmente gostou da 

que é muito caro. Posso er com que um dos 
nossos subcontratados atuais faça a mesma 
por um preço melhor?

Designs de mercadorias de couro são 
geralmente protegidos pelo designer e 
copiá-los, portanto, infringe seus direitos. 
Portanto, é necessário obter o acordo por 
escrito deste designer antes de reproduzir 
seu design. Encararíamos um processo 

por um subcontratado sem seu acordo.

 Como a pesquisa e inovação são as chaves de nosso sucesso, os direitos de propriedade intelectual 

pacientes e consumidores

Se esforce para proteger os direitos de 
propriedade intelectual da empresa 
abstendo-se de comunicar nosso trabalho 
ou projeto de pesquisa e 
desenvolvimento em andamento, salvo 

sido feitos ou outros direitos implantados 

direitos exclusivos a eles.

com o procedimento do Grupo sobre 
registro de dados e publicação de 
pesquisa e desenvolvimento.

Se esforce para proteger os direitos de 
propriedade intelectual da empresa 
reportando qualquer uso fraudulento ou 
inapropriado do qual esteja ciente.

Respeite os direitos de propriedade 
intelectual de terceiros e não hesite em 
contatar o Departamento Jurídico e de 
Propriedade Intelectual, caso necessário.

tenha sido aprovado pelo Departamento 
de TI ou para o qual não tenhamos licença 
de usuário.
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6.4 PROTEÇÃO DA IMAGEM CORPORATIVA
O Grupo Pierre Fabre espera 
que cada funcionário:  

 

 

 

 

 PERGUNTA     RESPOSTA

CUMPRIMENTO COM O CÓDIGO NA PRÁTICA:

criação de um produto Pierre Fabre, gostaria 
de elogiar suas virtudes em meu blog pessoal, 
que tem muitos seguidores. Posso fazer isto?

Ainda que suas intenções sejam boas, 
recomendamos que você tenha o maior 

produto Pierre Fabre. A promoção de 
produtos Pierre Fabre é um trabalho 

reservado para funcionários que tenham 
sido especi camente treinados em 
comunicação. Além disso, a divulgação de 
informações aparentemente inofensivas 
pode, às vezes, causar muitos problemas 
para o nosso Grupo. Quando possível, você 
deve, portanto, evitar realizar tais 

O Grupo Pierre Fabre protege sua reputação e pede que cada um de seus funcionários se abstenha 
de falar em nome da empresa sem sua autorização prévia.

Não obstante, lembramos nossos funcionários de sempre serem discretos e evitar qualquer situação 
que possa levar as pessoas a acreditarem que as opiniões expressas por um funcionário representam 
os do Grupo Pierre Fabre.

Não fale em nome da empresa sem sua 
autorização.

Não deprecie um funcionário, um 
representante do Grupo, a empresa ou 
um de seus produtos nas redes sociais ou 
em qualquer outro meio de comunicação.

Evite comentar sobre as declarações 

parceiros.

Respeite a imagem e valores do Grupo.

Reporte qualquer ação ou comentário 
que possa prejudicar a reputação do 
Grupo.
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SISTEMA  
DE ALERTA 
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NOTES :
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