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INTRODUÇÃO
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NEGÓCIOS  
PARCEIROS
COMPLIANCE
NORMAS

Como empresa fabricante mundial de produtos de saúde, a Medtronic tem o compromisso em manter os mais altos
padrões de ética e integridade em todas suas práticas comerciais. A integridade é e sempre será, uma parte
fundamental da cultura da Medtronic.

O presente treinamento define as expectativas e padrões da Medtronic para fazer negócios e é aplicável a todos os
distribuidores, representantes comerciais, subdistribuidores e quaisquer intermediários de vendas, que tenham sido
autorizados pela Medtronic e que participem da comercialização de produtos da Medtronic. A Medtronic espera que os
seus distribuidores mantenham os mais altos padrões de ética comercial e atuação em total conformidade com este
Código e com todas as leis e regulamentos aplicáveis.

Como nossos parceiros comerciais, atendendo às necessidades de saúde de nossos clientes, estamos confiantes de
que vocês compartilham nossos objetivos de compliance e integridade. O apoio a este programa e a colaboração
contínua é apreciado. Para obter informações adicionais sobre essas expectativas e requisitos, entre em contato com o
representante do departamento de Compliance ou Jurídico local.

Para ajudar nossos parceiros de canal a cumprir nossos requisitos de conformidade, estamos fornecendo vários
documentos, ferramentas e modelos de referência para seu uso, que podem ser encontrados no seguinte
link:https://www.medtronic.com/us-en/about/corporate-governance/distributor-compliance.html.



PRINCÍPIOS DE NEGÓCIOS
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Para cumprir a legislação de cada país que fazemos negócios, a Medtronic proíbe estritamente o pagamento em dinheiro para profissionais da área da 

saúde (HCPs) e qualquer funcionário público. Nenhum pagamento em dinheiro, em espécie ou de qualquer outra forma pode ser feito em nome da 

Medtronic sem a aprovação  do departamento de Complliance ou Jurídico da Medtronic e apenas poderá ser feito se estiver em conformidade com a a

legislação vigente e políticas da Medtronic.

Além disso, é necessário que todas as transações e despesas incorridas em nome da Medtronic sejam registradas e  mantidas com precisão nos livros 

contábeis, registros e contas do distribuidor em tempo hábil e com detalhes substanciais de acordo  com os princípios contábeis aceitos. Entradas 

falsas, enganosas, incompletas, duplicadas, imprecisas ou  artificiais nos livros e registros contábeis do distribuidor são estritamente proibidas.

Os distribuidores da Medtronic devem cumprir todas as leis comerciais globais aplicáveis, incluindo leis que governam a importação e exportação de 

produtos, sanções e proibições de negociação com partes restritas e países sancionados e leis anti-boicote dos EUA. Para obter mais informações ou 

se você tiver dúvidas, entre em contato com o representante legal local ou de conformidade da Medtronic.

ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL
▪ Identificar claramente itens de despesas, incluindo descrição,  

valor e finalidade.

▪ Reter cópias de faturas e recibos originais detalhados.

▪ Manter registros transparentes de envio de amostras, 
demonstração e concessão de qualquer tipo de descontos.

▪ Manter cópias de aprovações por escrito da Medtronic (quando  
aplicável) - e contratos com subdistribuidores e  representantes 
comercias.

▪ Reter cópias de justificativas e razões para a  despesa.

▪ Incluir os nomes completos de todos os participantes e o local 
para  todas as refeições e acomodações.

▪ Exigir que os planejadores de eventos mantenham e preservem  
seus registros relativos às interações com os  clientes.

▪ Manter cópias que reconheçam o recebimento de subsídios,  
empréstimos de produtos e doações a  instituições.

▪ Reter cópias de acordos, comprovação de atividades realizadas e  
pagamentos feitos.

▪ Disponibilize registros para a Medtronic e coopere em permitir que 
a Medtronic (ou terceiros designados pela Medtronic) para auditar 
tais registros e/ou a empresa. 

▪ Registros vagos e imprecisos.

▪ Destruição de documentos e registros antes do período de  retenção 
legalmente exigido.

▪ Falha em relatar qualquer irregularidade na manutenção de  registros.

▪ Representação incorreta de nomes de clientes ou empregados  para 
justificar valores.

▪ Subestimar a importância da documentação de suporte completa  e 
atualizada e dos controles e auditorias relevantes.



QUALQUER COISA DE VALOR
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Nós não damos qualquer coisa de valor para clientes, funcionários públicos ou quaisquer outros terceiros com a finalidade de 

obter qualquer vantagem comercial indevida. 

Esta ação, ou mesmo a consideração de tal ação pode constituir um  suborno e também violação de outras leis vigente.

ACEITÁVEL
(Dentro dos limites definidos localmente).

NÃO ACEITÁVEL

▪ Materiais de suporte com o logotipo da empresa  durante um 
evento educacional.

▪ Passagem aérea, hotel e transporte com valores razoáveis para 
eventos de  treinamento da Medtronic.

▪ Refeições ocasionais e bebidas em reuniões de negócios quando  
o custo é modesto, o principal objetivo é o negócio e o cenário é  
condizente com a finalidade do negócio.

▪ Itens ocasionais que têm uma função educacional genuína ou  
beneficiam pacientes.

▪ Oferecer itens gratuitos se os custos forem mais do  que

▪ modestos, ou se os itens não são costumeiros ou  razoáveis.

▪ Pagar por qualquer tipo de entretenimento.

▪ Pagar as despesas de refeição, viagem e/ou hospedagem de um  
convidado ou cônjuge de um cliente, HCP ou funcionário público ou  
de qualquer pessoa que não tenha um interesse profissional genuíno  
nas informações compartilhadas na reunião.

▪ Oferecer ou dar qualquer coisa de valor como condição para usar  
produtos da Medtronic.

▪ Pagar honorários, a menos que seja um valor de  mercado justo e 
apropriado para serviços que foram efetivamente   prestados.



Funcionário Público
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Funcionário Público é qualquer oficial, empregado ou qualquer  
pessoa que atua em nome do governo, entidade, agência ou  
organização pública internacional.
A Medtronic considerará ainda Funcionário Público aqueles que  
trabalham em hospitais públicos ou entidades públicas.

O termo funcionário público e/ou HCP inclui:

Conflito de interesse
A Medtronic espera que seus distribuidores identifiquem  e 
evitem situações em que exista um conflito de interesses  
real, ou mesmo uma situação que aparente um conflito

de interesses. É importante que as decisões de negócios

não sejam indevidamente influenciadas por interesses ou  
relacionamentos pessoais. Isso se aplica também às 
interações  do distribuidor com empregados da Medtronic.

É importante considerar os seguintes  
conceitos quando se fala de conflito de  
interesse:

▪ Médicos, enfermeiros, farmacêuticos ou funcionários 
empregados  por hospitais de propriedade ou controlados 
pelo Poder Público;

▪ Qualquer funcionário de qualquer agência ou departamento  
governamental;

▪ Qualquer candidato, eleito, nomeado ou oficial de carreira;

▪ Atividades não permitidas por leis anticorrupção também 
podem se  estender às crianças, cônjuge ou outros parentes 
próximos de um  funcionário público.

• Interesse pessoal: O parente próximo do empregado possui 
sociedade ou parceria (isto é, detém um interesse  financeiro) 
em um distribuidor.

• Parente próximo significa cônjuge, filho, pai, irmão, etc ...  ou 
qualquer indivíduo com quem um funcionário tem um
relacionamento pessoal próximo que possa criar um conflito de  
interesses real ou implícito.

• Relações pessoais próximas podem incluir, mas não estão limitadas a, 
casamento, parceiros, grau de parentesco, relações de direito comum, 
tutela legal, namoro ou os funcionários que estão em uma relação  de
coabitação.



REFEIÇÕES E BEBIDAS
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ACEITÁVEL

INDICE

É permitido fornecer refeições e bebidas ocasionalmente em conexão com reuniões de negócios relacionadas  à Medtronic

realizadas com um ou mais representantes de distribuidores e um cliente.

A Medtronic tem diretrizes internas sobre os custos de tais refeições e bebidas para os respectivos países.

Entre em contato com o representante local de Channel Compliance da Medtronic que o auxiliará com esses  detalhes.

Nunca é apropriado dar refeições aos clientes como condição ou compensação de vendas passadas, atuais ou futuras.

NÃO ACEITÁVEL

Cenário
Durante um  jantar com o Dr. A e um grupo de HCPs, após uma reunião científica, você observa que vários cônjuges se juntaram aos médicos na mesa de jantar. 
O que você  faz?

Você aborda separadamente cada um HCPs que têm cônjuges presentes e os lembra de que você não tem permissão para pagar a refeição dos  cônjuges. Você continua com o
jantar e paga apenas as refeições dos HCPs.

Você paga as refeições dos cônjuges também, mas você altera seus registros para mostrar que você pagou por HCPs que não estavam presentes neste jantar.

▪ O objetivo principal deve ser uma razão comercial legítima.  A 
refeição é acessória para a interação de negócios.

▪ Somente pague para os participantes que têm uma necessidade de  
negócios apropriada para participar da reunião.

▪ Participar pessoalmente como representante do distribuidor.  O 
cenário é condizente com a natureza da  discussão.

▪ Você mantém registros precisos, identificados como “Refeições  e
▪ Bebidas”, com cópias de notas fiscais, nomes dos participantes, 

razões e  tópicos de discussão; e
▪ Fique dentro da sua política da Medtronic ou de outros limites de 

gastos  legalmente definidos.

Você pode ocasionalmente pagar refeições de valor moderado 
se você  cumprir as seguintes regras:

▪ Refeições caras.
▪ Refeições realizadas mais do que ocasionalmente.
▪ Refeições que são unicamente interações sociais.
▪ Despesas de refeição incorridas por membros da família,
▪ amigos ou outros convidados que acompanham um cliente.
▪ Refeições onde ninguém representava a empresa.
▪ Organizar reuniões de negócios em locais não apropriados para  a 

natureza da discussão.
▪ Adicionar nomes aos relatórios de despesas para ficar dentro  dos 

limites de gastos.

Incorrer em um pagamento pelos seguintes casos:



CONFERÊNCIAS MÉDICAS E REUNIÕES PROFISSIONAIS  
ORGANIZADOS POR TERCEIROS 
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ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL

Cenário
Você vai oferecer uma bolsa educacional para uma associação médica que organiza um congresso nos EUA. Você tem alguma influência na seleção do HCP que pode

participar, então se você convidar o HCP que você tem trabalhado, eles vão considerar este convite como um reconhecimento para as grandes compras que fizeram no  ano 
passado.

Uma vez que o HCPs não estarão trabalhando durante o congresso, será bom dar-lhes também uma compensação econômica.

De acordo com a política da Medtronic, não é permitido patrocinar a participação da HCPs em eventos de terceiros (eventos não organizados pela Medtronic). No entanto, a
Medtronic pode patrocinar os eventos desde que o organizador selecione os participantes. A Medtronic não pode selecionar ou influenciar na decisão final dos
participantes do evento. Pagar uma compensação a um HCP para o tempo de comparecimento a um evento não é permitido.

Você fala com a associação médica para nomear os médicos e enfermeiros que você gostaria que participasse e seleciona determinadas transações para oferecer a  compensação 
como despesas de negócios para que possa parecer  apropriado.

▪ Programa de treinamento patrocinado pela Medtronic em nossos  
centros de treinamento ou outros locais previamente aprovados.

▪ Siga qualquer legislação específica do país ou diretrizes do Código  de 
Conduta da indústria.

▪ Manter a independência na seleção dos participantes e na  organização 
da agenda de tal evento.

▪ Manter registros precisos com cópias de notas fiscais, nome  do

▪ evento, justificativa (que deve ser uma razão comercial legítima) e  
tópicos de discussão.

▪ Seguir os requisitos de divulgação aplicáveis.

▪ Pagar as despesas de um HCP a um evento de  terceiros.

▪ Selecionar ou influenciar na decisão de comparecimento final  ao 
evento com a finalidade de compensar vendas passadas,  presentes 
ou futuras.

▪ Desviar despesas, doações ou outro tipo de apoio para apoiar  
diretamente um profissional de saúde para participar de um  evento de 
terceiros.

▪ Remunerar os médicos e enfermeiros para os dias que eles não  vão 
trabalhar e oferecer-lhes entretenimento

Os distribuidores da Medtronic podem patrocinar, com um valor fixo, organizadores de conferências de boa fé, independentes, que 

promovam o conhecimento  científico, atualização médica e/ou ainda a prestação de serviços para cuidados de saúde. Tais 

patrocínios não podem ser direcionados para  um indivíduo específico a pedido ou direcionamento do distribuidor. Os distribuidores 

da Medtronic também não  podem apoiar diretamente HCPs para participar de conferências organizadas por terceiros ou outros 

eventos similares em nome  da Medtronic, a menos que o HCP esteja prestando serviços em nome da Medtronic, tal situação deve 

ser considerada como exceção. 



CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS COMO CONSULTORES,
PROFESSORES OU PROCTOR (INSTRUTOR)
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Cenário
Doutor A é um KOL (Key Opinion Leader) especialista em tecnologia de ponta de dispositivos implantáveis cardíacos. Você está explorando um novo design para o  seu
dispositivo implantável mais importante e você precisa de aconselhamento e feedback do KOLs, a fim de avaliar a segurança do projeto. Você criou um Conselho

Consultivo e pede ao Doutor A para participar. O Doutor A pede-lhe para fazer um acordo de um montante fixo específico que cobre toda a sua participação futura no  
Conselho, que deve ser paga como uma compensação “garantida” para quaisquer serviços futuros.

A compensação pode consistir em uma taxa horária / diária por cada comparecimento ao Conselho Consultivo e pode ser paga após cada serviço realizado com base  
na documentação relevante e relatório escrito documentando as atividades que foram devidamente realizadas. Consulte as orientações do valor justo de mercado da  
Medtronic para obter informações adicionais.

Os contratos de prestação de serviços  que incluem taxas fixas independentes dos serviços prestados não são  permitidos.

INDICE

ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL

Quando há uma necessidade legítima de um médico para prestar serviços, o seguinte é necessário:

:

▪ Documentar as necessidades educacionais específicas e legítimas  
e descrever os serviços específicos  envolvidos.

▪ Usar critérios de seleção claros de profissionais de saúde com  
base na qualificação, perícia e habilidade para endereçar   o

▪ propósito identificado.

▪ Remuneração pelo justo valor de  mercado.

▪ Obter um contrato ou outro documento por escrito assinado 
pelas partes antes da realização e pagamento pelos serviços.

▪ Cumprir as exigências de transparência da lei local e  das

▪ associações do setor em relação aos requisitos de notificação /  
assinatura pelo empregador do HCP.

▪ Obtenha resultados totalmente documentados antes de realizar  
o pagamento.

▪ Concordar com prestação de serviços em geral, conforme  a

▪ necessidade, com pagamento prévio à realização dos serviços  
(contrato de prestação de serviços).

▪ Usar contrato de consultoria para estimular o uso de off  label de 
produtos. 

▪ Pagar um HCPcomo um incentivo ilegal para  comprar, arrendar, 
recomendar, usar, providenciar a compra /  locação ou prescrição 
de produtos  Medtronic.

▪ Pagar para falar em um evento de co-marketing no qual o  
consultor promove sua própria  prática.

▪ Pagar pelo comparecimento ou preparação para uma 
apresentação  de conferência de terceiros ou para atuar como 
participante.

▪ Fazer qualquer compromisso de pagar com base no volume de  
negócios de consultas passadas, presentes ou  futuras.



REMUNERAÇÃODOMÉDICO-VALOR JUSTO DE MERCADO
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Preço praticado no mercado significa ovalor de qualquer pagamento ou remuneração em espécie como compensação justa e 

adequada  a um HCP pela prestação de serviços, direitos ou trabalho realizado, levando em consideração fatores comercialmente

legítimos e que podem ser evidenciados. Quando há uma necessidade legítima de contratação de serviços de um HCP, a respectiva

remuneração do HCP não deve ser mais do que o preço praticado no mercado.

Se você verificar a necessidade da prestação de serviços de um HCP para o desenvolvimento do mercado da Medtronic no seu  

território, tais como formação e educação, consulte previamente o seu representante local de Compliance ou Channel Compliance

da Medtronic para obter informações sobre leis específicas do país e regulamentos aplicáveis; bem como o preço praticado no 

mercado.

ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL

Cenário
A sua empresa participa na organização de um Conselho Consultivo com o Doutor A e outros médicos experientes de 10 países diferentes (incluindo EUA, Índia,

Alemanha, Turquia, Portugal, Cazaquistão, etc ...) e como todos os médicos irão reunir-se várias vezes ao ano para consultar sobre um determinado tópico, você gostaria  de 
garantir que todos os médicos que executam as funções semelhantes são pagos uma taxa  equitativa.

O pagamento para profissional da saúde deve ser baseada na experiência do profissional e no preço praticado no mercado de seu país.

Não é apropriado concordar/ acordar visando compensar igualmente os HCPs por funções desempenhadas no âmbito de um Conselho Consultivo sem a  aplicação do 
processo do valor justo de mercado de cada país.

▪ A remuneração deve ser claramente estipulada no contrato.

▪ O pagamento deve estar alinhado com o contrato/documento 
assinado entre as partes, desde que devidamente datado e 
assinado pelas partes, antes do início das atividades. 

▪ De preferência, efetuar o pagamento apenas por  transferência 
Bancária. O pagamento deve ser realizado para uma conta bancária 
no país de prática do médico ou,  se localmente necessário, à conta 
bancária da instituição médica,  conforme notificado pelo 
empregador do HCP.

▪ Manter registros detalhados com cópias do contrato de 
consultoria,  métodos de preço praticado no mercado, faturas 
detalhadas  do cliente, evidência de transferência bancária, 
evidência de serviços  prestados e como eles eram de uso para   
distribuidor.

▪ Fazer pagamentos com dinheiro ou equivalentes, tais como  
certificados de presente.

▪ Fazer pagamentos por cartão de crédito e enviar uma um  pedido 
de despesas de negócios.

▪ Compensar um médico pelo tempo gasto na prestação  de serviços 
profissionais se o médico estiver cobrando   o

▪ paciente ou um terceiro (por exemplo, um programa nacional  de 
saúde ou uma seguradora privada de saúde) para   os

▪ mesmos serviços.



PRESENTES/BRINDES
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ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL

Cenário
Um dos representantes de sua empresa compra um iPad que se destina como um presente para o Doutor A. O item é rotulado como “Material de escritório” nos  
livros financeiros.

Você pode consultar os regulamentos ou Códigos de Conduta do país onde o profissional de saúde é licenciado a fim de identificar um presente apropriado  e treinar seu pessoal para 
escriturar corretamente nos livros financeiros. Se tiver dúvidas sobre como proceder, contate o representante da Compliance da

Medtronic. 

Não informar seu representante que um iPad não é um artigo apropriado do presente. Considere que o presente dado para o uso pessoal e sua classificação imprópria  nos livros 
financeiros é uma violação séria em muitas leis  anticorrupção.

A Medtronic Brasil não recomenda a entrega de presentes/brindes para HCPs. Como exceção, qualquer tipo de 

presentes/brindes deve ter uma função educativa genuína, ser úteis na  prática da medicina e/ou beneficiar pacientes (por 

exemplo, manuais de medicina, modelos anatomicos). Eles devem ser  modestos em valor e fornecidos de acordo com as leis e 

regulamentos nacionais e locais, bem como com os códigos de  conduta industrial e profissional do país onde o cliente está 

localizado. Presentes nunca podem ser dados com a finalidade  de influenciar indevidamente futuras compras ou gratificar por 

compras passadas. Não hesite em contatar o seu  representante local de Compliance da Medtronic que irá ajudá-lo nestes

assuntos.

▪ Pode ser dado apenas ocasionalmente.

▪ Os itens devem ter uma função educacional genuína ou beneficiar  
os pacientes, como livros didáticos ou modelos anatômicos.

▪ Deve ser modesto em valor.

▪ Deve estar em conformidade com as leis e   regulamentos 
nacionais e locais e com os códigos de conduta da indústria e dos  
profissionais.

▪ Documentar a descrição, valor e finalidade de tais itens entregues  
aos clientes e registrá-los em seus livros financeiros  como

▪ “Brindes ao Cliente”, incluindo os nomes dos  destinatários.

▪ Presentes em dinheiro.

▪ Itens pessoais valiosos, por exemplo, vestuário, perfume,  Ipads, 
Iphones, bilhetes, etc.

▪ Dar itens de valor mais que  modesto.

▪ Presentes dados como uma recompensa para o negócio de  um 
cliente ou para obter mais negócios, mesmo que   eles possam 
ser modesto em valor.

▪ Dar presentes ao cônjuge, filhos ou amigos de um   cliente



SUBSÍDIOS E DOAÇÕES
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ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL

Cenário
A Instituição do Doutor A envia à sua empresa um pedido por escrito para uma bolsa de estudo. Você envia uma nota ao gerente de negócios responsável pela  
transação: “Você consultou nossos advogados sobre a legalidade deste pedido de bolsa? Eu o apoio, mas é importante que nada disso seja vinculado a volumes de  
compra. Não é esta a conta que recentemente perdemos para o nosso concorrente?  “

O apoio financeiro não pode ser vinculado às compras de uma instituição, sejam elas atuais, passadas ou futuras.  

Não é permitido oferecer suporte financeiro para recuperar uma conta de  cliente.

Doações monetárias e de produtos podem ser dadas para fins científicos, educacionais, de saúde ou outros fins  de caridade. As 

doações são limitadas a determinadas instituições ou organizações e nunca são permitidas para  indivíduos que são clientes. A

doação ou subsídio não pode ser associada à compra de produtos da Medtronic e  não pode ser feita com a finalidade de 

influenciar o julgamento de um cliente individual relacionado à  instituição. Sinta-se à vontade para entrar em contato com sua 

representante local da Medtronic de Channel Compliance, que estará disponível para ajudá-lo a obter orientação específica.

▪ Deve ser destinado apenas para fins de caridade ou outros  fins 
filantrópicos.

▪ Só deve apoiar programas educativos ou de investigação de  
pesquisa.

▪ Manter a documentação apropriada sobre a solicitação por  
escrito da doação, o contrato escrito assinado e o aviso de  
recebimento.

▪ Deve ser encaminhado para uma reconhecida instituição de  saúde 
ou associação de caridade / sem fins lucrativos e não  para um 
indivíduo.

▪ Documentar a descrição, o montante e a finalidade   de tais 
doações ou subsídios e registrá-las nos livros   como

▪ “Doações / Subsídios”, incluindo os nomes e endereços das  
instituições receptoras.

▪ Subsídios ou doações com qualquer relação com qualquer  valor 
das compras feitas pelo  beneficiário.

▪ Subsídios ou doações com a finalidade de obter negócios  dos 
beneficiários ou recompensar compras  anteriores.

▪ Subsídios ou doações a um indivíduo  particular.

▪ Doações e subsídios fora dos critérios da Licitação e que não 
estão vinculados ao Edital. 

▪ Doações e subsídios em troca de influências indevidas. 



USO DE AGÊNCIA DE VIAGENS OU DE EVENTO

13 INDICE

ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL

Cenário
Você solicita os serviços de um organizador de eventos para organizar o comparecimento do Doutor A à reunião da Sociedade Científica em nome da Medtronic. O
planejador de eventos se vangloria de que os médicos que utilizam seus serviços são tratados tão bem que sempre retornam dos eventos ansiosos para aumentar o uso
dos produtos das empresas que patrocinam suasviagens.

Depois de o agente de viagem ter sido revisto e aprovado pela Medtronic, você lembra ao agente de viagens que eles também devem seguir as diretrizes de

conformidade da Medtronic, manter registros completos e completos de todas as despesas e que não devem usar a viagem como forma de reter ou adicionar novos  
negócios em nome da Medtronic.

Você diz ao agente de viagens que você está feliz em saber que eles são tão bons porque você prevê que não vai conseguir as q uotas de vendas estipuladas em seu  
contrato com a Medtronic e você poderia se beneficiar de tudo o que o agente de viagens pode fazer em seu nome

O uso de agências de viagens ou de eventos é geralmente permitido, sujeito a algumas condições e medidas para  mitigar os 

riscos de compliance relacionados à seleção do fornecedor e à correta cobrança das despesas. Nunca é  apropriado para 

agentes de viagens ou de eventos fornecer itens de valor para premiar negócios passados ou encorajar  indevidamente 

negócios futuros. Entre em contato com o representante local de Compliance da Medtronic que estará disponível para ajudá-

lo.

▪ O uso de agentes de viagem deve ser revisado e aprovado  pela 
Medtronic. Not Applicable by Distribution Agreement, we do not
authorize travel agency. 

▪ Pode ser feito se permitido pelas regras locais e códigos da 
indústria.

▪ Agentes de viagens ou de eventos devem seguir a política de 
compliance e política Anticorrupção dos distribuidores da  
Medtronic.

▪ O distribuidor deve exigir que o planejador do evento mantenha  
registros contábeis e de despesas detalhados para cada  evento 
individual ou conjunto de arranjos de viagem realizados em nome 
do  distribuidor.

▪ Disponibilizar prontamente todos os registos para inspeção, a 
pedido  do distribuidor ou da Medtronic.

▪ Somente ofereça viagens aos clientes para eventos aprovados.

▪ Permitir que planejadores de eventos para ocultem  itens

▪ Permitir que os planejadores de eventos façam mal uso das  
contas.

▪ Usar planejadores de eventos nos quais haja interesse de  
funcionários públicos.

▪ Use planejadores de eventos recomendados ou solicitados  pelos 
clientes.

▪ Permitir que planejadores de eventos criem ou forneçam  
registros falsos.

▪ Use planejadores de eventos para fazer qualquer coisa que  você 
não pode fazer em nosso d-ACP, como por exemplo,  pagar por 
cônjuges ou amigos de clientes ou dar   itens

▪ inadequados ou presentes.



AMOSTRA OU PRODUTOS GRÁTIS

14 INDICE

ACEITÁVEL NÃO ACEITÁVEL

Cenário
Doutor A solicita a você um pedido de apoio na forma de  amostra de produto. Recebeu informações de que o Doutor A ameaçou parar de encomendar  produtos 
Medtronic se você não apoiar o pedido.

A Companhia é comprometida com a colaboração contínua com os profissionais de saúde e suas instituições e analisará cada solicitação de acordo com suas diretrizes  
e antes de assumir quaisquer compromissos. O produto não deve ser condição para vender ou ser entendido como contraprestação por serviços.

Não é permitido oferecer ou dar amostras ou produtos gratuitos a um profissional de saúde com um requisito explícito ou implícito de usar ou comprar produtos  futuros 
e indefinidos, ou como uma recompensa pelo uso prévio ou compra de   produtos.

Com a devida documentação e em conformidade com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis e de acordo  com as 

suas políticas internas e diretrizes de preços e descontos, é possível fornecer produtos aos Clientes a um custo  reduzido ou 

sem encargos, incluindo nestas situações: produtos de demonstração/ amostras, produtos ou outros  subsídios fornecidos 

sob uma garantia da Medtronic, produtos fornecidos a preços com desconto, produtos vendidos  sob programas de 

descontos, programas de preços que incluem vários produtos e produtos de avaliação gratuitos.

▪ Quando você fornece amostras e produtos gratuitos para fins de 
avaliação, faça-o em números limitados e de acordo com as leis locais e 
os códigos da indústria.

▪ Avisar que tais produtos foram fornecidos ao cliente por fatura oficial,  
acordo escrito ou outro método apropriado.

▪ Manter registros detalhados de amostras e produtos gratuitos 
fornecidos  a clientes devidamente registrados como “Amostras e 
Produtos Grátis”,  com cópias de faturas oficiais, acordos escritos ou 
outros  registros escritos, quantidades fornecidas ao cliente, registros 
de entrega, incluindo  nomes e endereços do cliente destinatário.

▪ Disponibilizar imediatamente todos os registos para inspeção mediante  
solicitação da Medtronic.

▪ Todas as garantias, descontos, abatimento e outros programas de 
precificação  devem ser feitos de acordo com as regras e leis aplicáveis. 
Consulte o seu contato  Medtronic Business / Compliance para obter 
mais informações.

▪ Fornecer amostras ou produtos gratuitos sem a devida  
documentação.

▪ Fornecer amostras e produtos grátis como condição para  vendas 
passadas, atuais ou futuras.

▪ Fornecer amostras para benefício pessoal a qualquer  profissional 
de saúde ou funcionário do  governo.



ESTUDOS CLÍNICOS

15 INDICE

NÃO ACEITÁVELACEITÁVEL

Cenário
Doctor A gostaria de realizar um projeto de pesquisa envolvendo dispositivos da Medtronic e pede-lhe para fornecer apoio financeiro e dispositivos livres para a 
realização do estudo.

Você envia o pedido e toda a documentação relevante à Medtronic pedindo para avaliá-lo e iniciar o processo adequado de análise e  aprovação do  projeto.  

Não concorde em fornecer o suporte sem obter aprovação por escrito da  Medtronic.

Nossos distribuidores podem realizar, financiar, patrocinar ou apoiar qualquer tipo de ensaio clínico e/ou estudo

envolvendo produtos Medtronic, desde que, obtenha a aprovação prévia da Medtronic por escrito, incluindo a 

aprovação dos departamentos: Estudos Clínicos, Compliance e Juridico. 

▪ Obter aprovação prévia por escrito da Medtronic
▪ Conduzir, financiar, patrocinar ou apoiar e   fornecer

▪ dispositivos gratuitos de qualquer tipo para ensaios clínicos  e / ou 
estudos envolvendo produtos Medtronic,   sem

▪ autorização prévia por escrito da  Medtronic.



LICITAÇÕES

• Concordar ou conciliar com a autoridade de concurso ou prestador de  cuidados de 
saúde para dividir o contrato em vários diferentes para evitar  regras de aquisição.

• Ajudar a autoridade de concurso ou prestador de cuidados de saúde a escrever 
especificações de concurso que favorecem os dispositivos da Medtronic.

• Oferecer-se para fornecer bens ou serviços “gratuitos” adicionais que não  sejam 
refletidos em uma oferta pública de aquisição ou outros contratos  comerciais ou qe
forneçam itens de valor para tentar influenciar a decisão.

• Uso inadequado de participação em congresso, treinamento e educação, etc. para 
influenciar inapropriadamente um tomador de decisão em uma licitação.

• Fornecer documentos de marketingepromocionais não oficiais/não aprovados.
• Violar a confidencialidade dos preços e termos comerciais.
• Adquirir ou facilitar o conhecimento preferencial de quaisquer termos que  possam 

conduzir a uma vantagem competitiva desleal.

16 INDICE

As propostas representam, em muitos países, o procedimento típico de aquisição, que é regido por leis e

regulamentos locais que precisam ser cuidadosamente observados. Para licitar em um concurso, um distribuidor pode

precisar de uma carta de representação da Medtronic. É um pré-requisito para a emissão de tal carta que o distribuidor tem

um contrato atual, escrito e válido com a Medtronic.

NÃO ACEITÁVELACEITÁVEL

Cenário
Antes de lançar uma proposta, o Doutor A (representante da Autoridade de Licitiação) envia um projeto de lista de especificações e solicita ao Distribuidor que insira  
informações especificamente relacionadas com os produtos da Medtronic. O que você   faz?

Devolve o projeto de especificação e se recusa a comentar, afirmando que é da competência exclusiva da entidade adjudicante a elaboração do caderno de encargos.

Além disso, afirma que agora você pode ter conhecimento avançado, que deve ser contrabalançado pela Autoridade de Licitação (por exemplo, fornecendo informações  semelhantes 
aos outros licitantes ou revisando completamente as  especificações).

Ajudar na redação de especificações de concurso e considerar isso como uma vantagem sobre seus   concorrentes.

▪ Manter a transparência.

▪ Seguir todos os requisitos das leis de licitação pública.  
Seguir os procedimentos de licitação estabelecidos.

▪ Respeitar a confidencialidade.



SUBDISTRIBUIDORES

17 INDICE

De acordo com o Contrato de Distribuição, os distribuidores devem enviaruma notificação para a Medtronic antes de iniciar 

a contratação de um subdistribuidor, o modelo de notificação está previsto em um dos anexos do Contrato de Distribuição. 

Após o recebimento da notificação, a Medtronic decidirá se aprova ou não o uso do subdistribuidor indicado. 

NÃO ACEITÁVELACEITÁVEL

Cenário
Algumas semanas atrás, uma nova empresa te chama para apresentar uma proposta para ser seu parceiro comercial na distribuição de produtos Medtronic. Você pensa 
que essa oportunidade merece atenção e conduz Due Diligence desta nova empresa que não revela red flags. O que você deve fazer? 

Notificar a Medtronic sobre sua intenção de contratação e utilização de subdistribuidor e a Due Diligence que você conduziu. Você também quer ter certeza que o contrato 
que será assinado tenha acláusula anticorrupção, treinamento e autorização de auditoria , similar ao seu contrato com a Medtronic. 

Não notificar a Medtronic e considerer apenas a Due Diligence conduzida como suficiente.

▪ Notificar a Medtronic sobre a intenção de utilizar subdistribuidor 
ou qualquer outro intermediário de vendas. 

▪ Conduzir Due Diligence dos seus subdistribuidores ou 
intermediários de vendas. 

▪ Firme contratos por escrito e inclua clausula de compliance, 
treinamento e autorização para conduzir auditoria. 

▪ Garanta que os subdistribuidores ou intermediários de vendas 
aceitem e observem todas as obrigações contratuais no 
mesmo padrão da Medtronic. 

▪ Você pode compartilhar o Código de Conduta e Política 
Anticorrupção com subdistribuidores ou intermediários de 
vendas. 

▪ Contratar subdistribuidor ou qualquer outro tipo de intermediário 
de vendas com possível conflito de interesses, ou seja, qualquer 
situação que possa obter qualquer tipo de vantage indevida. 

▪ Contratar subdistribuidores ou qualquer intermedidário de vendas 
apenas porque foram indicados por clientes;

▪ Ignorar qualquer situação de risco (red flag) de subdistribuidores ou 
intermediários de vendas 

▪ Autorizar os subdistribuidores ou qualquer intermediário de vendas 
a violar o Código de Conduta, Política Anticorrupção ou legislação. 



PRÁTICAS ANTICONCORRENCIAS 

18 INDICE

Práticas Anticoncorrenciais são práticas para previnir ou reduzir a competição no Mercado. Tais práticas podem incluir, 

mas sem se limitar a: fixação de preços, fraude à Licitação, alocação de Mercado ou clientes, trocas de informações

confidenciais e/ou sensíveis com concorrentes, restrições de revenda, vendas exclusivas.

NÃO ACEITÁVELACEITÁVEL

Cenário
Uma licitação pública está prestes a ser lançada e você decide marcar uma reunião com seu subdistribuidor para discutir quem participará da licitação e a preparação da 
licitação relacionada aos produtos Medtronic. Qual abordagem é a correta?

Você sabe que, do ponto de vista do direito concorrencial, seu subdistribuidor é seu concorrente. Portanto, é proibida qualquer discussão, comunicação ou acordo entre você e seu 
subdistribuidor sobre a  licitação. Cada parte deve decidir de maneira completamente independente se deve ou não participar dessa licitação, a preparação da proposta, o preço e as 
condições comerciais a oferecer etc

Decida coordenar com seu subdistribuidor, quem participará e sob quais condições, já que você não tem uma posição dominante no mercado e a oferta que você pode oferecer será 
benéfica para os usuários finais.

▪ Seu subdistribuidor é independente comprador e deve conduzir 
e decider suas diretrizes comerciais, como participação em 
licitações, propostas, preços, de forma independente. 

▪ Você pode 

▪ Tome decisões de participar ou não de licitações de forma 
independente de seu fabricante e/ou subdistribuidor. 

▪ Celebrar acordos anticoncorrenciais com seus concorrentes ou 
intermediários de vendas. 

▪ Trocas informações sensiveis com seus concorrentes, como 
preços, margens, termos comerciais, troca de volumes, 
estratégias comericias, etc. 

▪ Exercer qualquer influência nos clientes dos seus 
subdistribuidores, atividades comerciais ou impor restrições 
como revenda de preços. 

▪ Abusar da posição dominante no Mercado (disposições de 
exclusividade, descontos, discriminação). 


