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NEGÓCIOS

Como colaboradores Takeda, tomamos decisões e ações que podem
afetar a vida das pessoas. Esse nobre propósito exige a adoção dos
padrões mais elevados de comportamento ético.
E é justamente o Código de Conduta Global da Takeda que nos fornece
a estrutura para alcançar tais padrões, ao estabelecer os princípios
que devemos seguir todos os dias. Ele também nos ajuda a preservar
a integridade que está enraizada em nossa história, sustentando o
Takedaísmo e nossos pilares: Paciente, Confiança, Reputação e Negócios.
Seja qual for nossa função na Takeda, somos todos responsáveis por dar
vida aos princípios deste Código em nosso dia a dia. Ele faz parte de nosso
compromisso com os pacientes, uns com os outros e, também, com a
sociedade em geral. Da mesma forma, faz parte de nosso compromisso
com a organização, pois, agir de forma ética, é a única maneira pela qual
a Takeda pode alcançar sua missão.
Por favor, reserve um tempo para ler, assimilar e, mais importante,
vivenciar o Código de Conduta Global da Takeda.
A Equipe Executiva da Takeda
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Colocamos a saúde, o bem-estar e a
segurança de nossos pacientes em
primeiro lugar
Seja qual for nossa função na Takeda, as
necessidades dos pacientes são nossa
primeira e mais importante consideração.

PACIENTE
Todos nós contribuímos, de alguma forma, para o principal objetivo da Takeda:
fornecer medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde que sejam seguros
e eficazes, e que possam melhorar a vida dos pacientes. É por isso que nossa
primeira pergunta sempre deve ser: “Isso é correto para os pacientes?”
•
•
•
•
•

Colocamos a saúde, o bem-estar e a segurança de nossos pacientes em
primeiro lugar
Respeitamos os pacientes e protegemos sua privacidade
Mantemos relacionamentos apropriados e justos com organizações de pacientes
Fornecemos informações objetivas e precisas a respeito dos nossos produtos
e das doenças que eles tratam ou previnem
Respeitamos os relacionamentos entre pacientes e seus profissionais de saúde

A integridade em nossa pesquisa,
fabricação, distribuição e em outras
atividades é fundamental para nossa
filosofia enquanto empresa. Temos o
compromisso de proporcionar acesso
adequado aos nossos produtos e serviços,
e, seja atuando de forma independente ou
em colaboração com outras organizações
e governos, nos esforçamos para encontrar
soluções que tenham um impacto contínuo
e significativo sobre os pacientes.
Lidamos com as queixas sobre produtos
e outros problemas relacionados aos
produtos de forma rápida e transparente.
Respeitamos os pacientes e protegemos
sua privacidade
As informações pessoais ou dados
sobre os pacientes são usados apenas
para fins legítimos, de acordo com os
requisitos aplicáveis e apenas se todos os
consentimentos necessários tiverem sido
obtidos. Tomamos medidas apropriadas
para proteger informações ou dados dos
pacientes.

Mantemos relacionamentos apropriados
e justos com organizações de pacientes
Apoiar organizações de pacientes de
forma apropriada e ética e trabalhar com
elas para melhorar os cuidados com os
pacientes nos ajuda a contribuir para uma
saúde melhor. Evitar conflitos de interesse
e influência indevida nestas interações é
fundamental.
Fornecemos informações objetivas e
precisas a respeito dos nossos produtos
e das doenças que eles tratam ou
previnem
Estamos empenhados em disponibilizar
informações sobre nossos produtos e as
doenças que eles tratam ou previnem.
Quando compartilhamos informações
através de publicidade, atividades
promocionais ou educativas, utilizamos
os canais apropriados de acordo com
as exigências aplicáveis. Além disso,
asseguramos que as informações sejam
precisas, justas, equilibradas e baseadas em
evidência científica.
Respeitamos os relacionamentos entre
pacientes e profissionais de saúde
Se os pacientes nos abordam com questões
relacionadas ao seu tratamento médico,
nós os instruímos a buscar aconselhamento
de um profissional de saúde.
Nunca promovemos os produtos da Takeda
para usos não previstos em bula.

2/3

CÓDIGO DE CONDUTA GLOBAL DA TAKEDA

Criamos um ambiente de trabalho
diversificado, inclusivo, seguro, aberto
e colaborativo no qual os funcionários
podem contribuir, atuar e crescer como
indivíduos

CONFIANÇA
Desenvolvemos a confiança com a sociedade por meio de ações e decisões
éticas, de modo que possamos cumprir os compromissos da Takeda com os
pacientes e com nossas partes interessadas internas e externas.
• Criamos um ambiente de trabalho diversificado, inclusivo, seguro, aberto
e colaborativo no qual os funcionários podem contribuir, atuar e crescer
como indivíduos
• Respeitamos e protegemos a propriedade e as informações dos outros
• Incentivamos conversas honestas, assim como a diversidade de
pensamentos e opiniões
• Manifestamo-nos a favor da integridade

A Takeda está empenhada em fornecer um
ambiente de trabalho seguro e saudável e
ter uma força de trabalho tão diversificada
quanto os pacientes que atendemos
e as comunidades em que estamos
sediados. Para alcançar tal inclusão,
aceitamos e celebramos nossas diferenças,
respeitando e valorizando uns aos outros,
independentemente de etnia, cor, sexo,
idade, nacionalidade, religião, identidade
de gênero, orientação sexual, deficiência ou
aparência física.
Nosso comprometimento com um ambiente
livre de assédio e de discriminação significa
que todos os colaboradores, parceiros de
negócios e partes interessadas externas
são tratadas com cortesia, consideração e
profissionalismo.
Contratamos, desenvolvemos, avaliamos
e promovemos os funcionários com base
no mérito, na adequação ao cargo e
no potencial deles, de modo que sejam
capacitados e inspirados a apoiar nossas
metas.
Tomamos cuidado para evitar percepções
de favoritismo ou abuso de autoridade. E
exercemos julgamentos corretos para evitar
conflitos de interesses potenciais ou reais.
Respeitamos e protegemos a
propriedade e as informações dos
outros
Como corporação responsável, a Takeda
respeita a confidencialidade e os direitos de
propriedade intelectual válidos de terceiros.
Temos processos que são concebidos para

evitar a violação dos direitos dos outros.
Coletamos informações ou dados pessoais
apenas para objetivos legítimos e os
utilizamos de maneira apropriada. Também
protegemos a privacidade de informações e
dados pessoais.
Incentivamos conversas honestas, assim
como a diversidade dos pensamentos e
opiniões
Desenvolver a confiança significa capacitar
e incentivar os funcionários a compartilhar
ideias e fazer contribuições ativas para
as discussões. Todas as opiniões são
respeitadas, reconhecendo que isso pode
levar a melhores soluções e decisões.
Fazemos perguntas se não tivermos certeza
de nossas funções e responsabilidades na
Takeda, bem como quanto ao impacto das
decisões que tomamos e às expectativas da
empresa.
Manifestamo-nos a favor da integridade
É nossa responsabilidade pessoal nos
manifestar se acreditarmos que ações ou
decisões podem colocar a empresa em
risco, ou se acreditarmos de boa-fé que
nossos valores estão sendo colocados
em risco pelo comportamento ou pelas
decisões de outros, incluindo fornecedores
ou terceiros.
Todas as preocupações são tratadas de
maneira imediata, confidencial e respeitosa.
Uma ação rápida e apropriada é tomada
contra comportamentos ou práticas que
não alinhados aos nossos valores e ao nosso
Código de Conduta Global.
Nenhuma ação de retaliação é tomada
contra qualquer colaborador que levante
uma preocupação de boa-fé.
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Somos objetivos e transparentes quando
interagimos com profissionais de saúde
Nossas interações com os profissionais de
saúde são desempenhadas para beneficiar
os pacientes. Não prometemos, oferecemos
ou fornecemos dinheiro, brindes, serviços,
hospitalidade, ou qualquer outro item
de valor para influenciar ou recompensar
indevidamente a prescrição, uso,
administração, compra ou recomendação
de nossos produtos. Quando contratamos
os serviços de profissionais de saúde, não
pagamos além do valor justo de mercado.

REPUTAÇÃO
Nossas ações e decisões em nome da Takeda podem afetar as percepções da
empresa, então consideramos o impacto potencial de tudo o que fazemos, sobre
nossa reputação arduamente conquistada.
• Somos objetivos e transparentes quando interagimos com profissionais de saúde
• Dedicamo-nos para alcançar os padrões mais elevados de integridade em nossas
atividades de pesquisa
• Somos honestos e justos quando interagimos com partes interessadas externas
• Evitamos ações que possam entrar em conflito com os interesses da empresa
• Buscamos ter um impacto positivo nas comunidades em que atuamos

Dedicamo-nos para alcançar os padrões
mais elevados de integridade em nossas
atividades de pesquisa
Temos o compromisso de divulgar os
resultados de nossos estudos clínicos de
maneira transparente, independentemente
do resultado. O acesso aos nossos bancos de
dados de estudos clínicos está disponível para
apoiar a adequada pesquisa independente.
Tomamos medidas para prevenir e deter
condutas científicas indevidas ao propor,
conduzir ou relatar pesquisas.
Somos honestos e justos quando
interagimos com partes interessadas
externas
Nossa boa reputação de longa data é reforçada
por um compromisso em garantir que nossas
comunicações sejam precisas e possam ser
fundamentadas. Somos honestos, respeitosos,
justos e apropriados em nossas interações
com entidades reguladoras e outras entidades
públicas, bem como no relacionamento com
nossos concorrentes e colegas da indústria.
Evitamos conflitos de interesses e a percepção
de influência indevida ou corrupção em
nossas interações com funcionários do
governo, entidades do governo e outras partes
interessadas externas.
Como parte de nosso respeito e compromisso
com a concorrência leal, apenas coletamos e
usamos informações da concorrência obtidas
por intermédio de fontes e meios públicos ou
autorizados.
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Evitamos ações que possam entrar em
conflito com os interesses da empresa
Trabalhar fora da empresa ou manter uma
participação financeira significativa em um
concorrente, cliente ou fornecedor durante
o emprego na Takeda pode interferir nos
interesses da Takeda. Somente aceitamos
ou nos envolvemos em tais atividades se
forem divulgadas de modo transparente e
acordadas com a empresa.
Não utilizamos informações relevantes não
públicas para nos beneficiar ou beneficiar
outros de forma imprópria.
Utilizamos critérios justos e objetivos na
seleção de fornecedores ou terceiros que
atuam em nosso nome, com base em
necessidades comerciais legítimas e sem
favorecimento ou preferência devido a um
relacionamento, investimento ou associação
pessoal.
Durante o processo de seleção, e ao longo de
qualquer relacionamento subsequente, não
solicitamos ou aceitamos dinheiro, presentes,
serviços, hospitalidade ou outro item de
valor de fornecedores, clientes ou terceiros
já contratados ou potenciais, como uma
condição ou recompensa por trabalhar com
a Takeda.
Asseguramos que nossas atividades pessoais
e políticas não comprometam nossa função e
responsabilidades na Takeda.
Buscamos ter um impacto positivo nas
comunidades em que atuamos
Reconhecendo nossa função de boa
corporação, buscamos constantemente fazer
contribuições que beneficiem a sociedade
e partilhamos nosso conhecimento a fim
de encontrar melhores soluções para
os pacientes. Parte deste compromisso
consiste em minimizar o impacto ambiental
de nossos produtos e operações, além de
nos empenharmos constantemente pela
qualidade e melhoria contínua em tudo o que
fazemos.
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Tratamos as propriedades e as
informações da empresa com o devido
cuidado e as utilizamos apenas para os
objetivos pretendidos
Os recursos financeiros e outras propriedades
da Takeda são ativos valiosos, e por isso nós
os utilizamos apenas para realizar atividades
legítimas em nome da empresa. Transações
financeiras, operacionais e outras transações
de negócios são registradas com precisão, de
acordo com as exigências internas e externas
aplicáveis.

NEGÓCIOS
Focando em nossos compromissos com os pacientes, nossos clientes e a
sociedade, desenvolvemos nosso negócio e alcançamos resultados sustentáveis.
• Tratamos as propriedades e as informações da empresa com o devido cuidado
e as utilizamos somente para os objetivos pretendidos
• Conduzimos nossos negócios com integridade
• Agimos com responsabilidade nas comunicações sobre os negócios da Takeda

Somos responsáveis por conhecer os terceiros
com quem interagimos. Conduzimos o
processo de due diligence dos fornecedores
e outros terceiros com base na natureza de
suas atividades e de nossa relação com eles.
Também garantimos que os terceiros que
atuam em nosso nome, ou nos fornecem
mercadorias e serviços, cumpram os padrões
da Takeda quando apropriado.
Agimos com responsabilidade nas
comunicações sobre os negócios da
Takeda

Garantimos que as informações confidenciais
da Takeda - incluindo informações ou
dados pessoais; propriedade intelectual
pertencente, desenvolvida, obtida ou
controlada pela empresa através de pesquisa;
desenvolvimento e outras atividades - sejam
protegidas apropriadamente.

A comunicação de informações financeiras
ou operacionais para governos, órgãos
regulatórios, investidores, para a mídia e
outras partes interessadas é realizada apenas
por aqueles que têm permissão para fazêlo. As informações comunicadas devem ser
precisas, confiáveis e tempestivas.

Os ativos e informações confidenciais
da Takeda são armazenados em locais
autorizados. Tais ativos e informações são
compartilhadas com um terceiro apenas para
objetivos legítimos e se tivermos permissão
ou outra autorização legal para fazê-lo.

Nós nos envolvemos em questões de política
pública por meio de atividades de lobby
responsáveis, com o objetivo de melhorar os
resultados de saúde.

Promovemos o uso apropriado, eficaz e lícito
dos computadores e outros sistemas de TI da
Takeda, protegendo dispositivos que contêm
informações da Takeda, instalando apenas
softwares autorizados e permanecendo
atentos quando utilizamos tais dispositivos em
locais públicos.
Conduzimos nossos negócios com
integridade
Agimos com integridade em nossas
negociações com fornecedores e terceiros.
Não trocamos informações de concorrência
com colegas da indústria, nem nos
envolvemos em práticas anticoncorrenciais.
Não aceitamos, oferecemos ou fornecemos
subornos e não permitimos que um terceiro
conduza, em nosso nome, qualquer atividade
que nós mesmos somos proibidos de praticar.

Somos cuidadosos quando escrevemos
e-mails e outras comunicações sobre ou
para a Takeda, assegurando a precisão e a
relevância, com o objetivo de prevenir uma
interpretação errônea e de modo a evitar
riscos à reputação da empresa.
Somente usamos as mídias sociais e outros
canais de comunicação para objetivos de
negócios se tivermos permissão. Utilizamos
da discrição e do bom senso quando falamos
sobre a Takeda em mídias sociais ou canais de
comunicação pessoais.
Em nenhum momento nós usamos linguagem
difamatória ou ofensiva quando utilizamos
canais de comunicação para objetivos
relacionados à Takeda.
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Nós Apoiamos Uns Aos Outros
Se você tiver uma dúvida ou qualquer preocupação,
por favor, entre em contato com um colaborador,
gerente, membro da Equipe Executiva da Takeda
ou um membro dos Departamentos de Recursos
Humanos ou de Ética & Compliance.
Você também pode fazer perguntas ou denúncias
por meio do site www.takeda.ethicspoint.com.
Apesar de incentivarmos os funcionários a se
identificarem, as denúncias podem ser feitas
anonimamente.

Outras políticas e procedimentos operacionais padrão adicionais,
que incorporam o espírito do Código de Conduta Global, estão
disponíveis para orientação de nossas atividades diárias.
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