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Dear LEO Colleagues

Our reputation is one of our most valuable assets – an asset which we all have an obligation to protect and 

strengthen.

This Code of Conduct will, together with our LEO policies, guidelines, procedures, etc., provide guidance 

for our behaviour based on our LEO Values – Integrity - Customer Focus – Innovation - Passion – 

Adaptability. It will help us translate our values into consistent actions by resolving ethical and compliance 

issues arising in our daily work.

We will only be able to maintain the trust of our stakeholders and protect our reputation as a responsible 

company – a LEO core asset - by living up to our values and high ethical standards. We can never compromise 

our commitment to integrity.

As a company - as well as LEO employees - our performance is not only measured by the results we achieve. 

It is also crucial how we achieve these results. What we do is important, but how we do it is equally – and 

sometimes more – important. We all have a commitment to do things the right way, and we must all be 

motivated, empowered and supported to do so. This requires a workplace that encourages open and honest 

communication and a culture of mutual trust. At LEO, we encourage the free exchange of views across borders 

– geographical as well as organisational. We believe that an open and honest working environment with an 

open dialogue and an active role of all LEO employees is crucial for our success. We all can – and we are all 

expected to - make a difference.

We believe that high business standards play a significant role in ensuring our continued growth and success 

as well as in achieving our vision of becoming the preferred dermatology care partner improving people’s lives 

around the world.

We in Group Management, as well as our Board of Directors, have formally endorsed and fully support the 

implementation of this Code of Conduct.

Compliance with the Code of Conduct is mandatory for all LEO employees. We therefore kindly ask you to 

study the code carefully, and to personally implement it and live by its principles in all of your daily activities.

Thank you for your support. 

Caros colegas da LEO,

Nossa reputação é um de nossos bens mais valiosos: um bem que todos nós temos a obrigação de proteger 

e fortalecer.

Este Código de Conduta irá, junto com nossas políticas, as diretrizes, procedimentos, etc. fornecer orientação 

para o nosso comportamento, com base nos Valores LEO: Integridade - Foco no Cliente - Inovação - 

Paixão - Adaptabilidade. Ele nos ajudará a traduzir nossos valores em ações consistentes, por meio de 

resolução de questões éticas e de compliance que surgirem em nosso trabalho diário.

Somente conseguiremos manter a confiança de nossos stakeholders e proteger nossa reputação como empresa 

responsável - um bem da LEO – se atuarmos de acordo com nossos valores e padrões éticos elevados. Não 

podemos, jamais, colocar em risco nosso comprometimento com a integridade.

Como empresa - e como funcionários da LEO - nosso desempenho não é s medido apenas pelos resultados 

que atingimos. Também é crucial como atingimos esses resultados. O que fazemos é importante, mas como o 

fazemos também è – e, às vezes, até mais - importante. Todos nós temos o compromisso de fazer as coisas 

da maneira correta e devemos estar motivados, capacitados e apoiados para tanto. Isto exige um ambiente 

de trabalho que incentive uma comunicação aberta e franca, além de uma cultura de confiança mútua. 

Na LEO, incentivamos o livre intercâmbio livre pontos de vistas, além fronteiras, tanto geográficas quanto 

organizacionais. Acreditamos que um ambiente de trabalho aberto e franco, com um diálogo aberto e um 

papel ativo por parte de todos os funcionários da LEO seja crucial para o nosso sucesso. Todos nós podemos 

– e é esperado de nós - fazer a diferença.

Acreditamos que elevados padrões empresariais desempenham um papel importante, assegurando o 

crescimento contínuo e sucesso, bem como o atingimento de nossa visão que é “de nos tornar a parceira 

preferida em cuidados dermatológicos, melhorando a vida das pessoas em todo o mundo.”

Nós, do Grupo de Gestão, bem como do Conselho de Diretores, aprovamos formalmente e apoiamos totalmente 

a implementação deste Código de Conduta.

A conformidade com o Código de Conduta é obrigatória para todos os funcionários da LEO.

Assim sendo, pedimos que estudem com atenção o Código de Conduta implemente - o pessoalmente, e atue 

de acordo com seus princípios em todas as suas atividades diárias.

Muito obrigado pelo seu apoio.

GRUPO DE GESTÃO 

GROUP MANAGEMENT

Gitte P. Aabo Lars Olsen Kim Kjøller Tore Duvold  John Mehlbye
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IntROduÇÃO

Como empresa farmacêutica, com elevados padrões éticos, assumimos a responsabilidade pelos nossas 

ações.

Este Código de Conduta nos ajudará a atuar de acordo com esta responsabilidade.

Para assegurar que nossos negócios sejam conduzidos de acordo com os Valores LEO, devemos garantir a 

conformidade com este Código de Conduta, independente da localização e a natureza do trabalho.

O Código de Conduta estabelece a estrutura para o nosso comportamento e será corroborado por políticas, 

diretrizes, etc., mais detalhadas. Em nosso trabalho diário, temos a obrigação de nos familiarizar e cumprir 

todas as políticas, diretrizes, etc., relevantes.

Quando leis e regulamentações locais exigirem padrões mais elevados dos contidos neste Código de Conduta, 

estes também devem ser observados.

Este Código de Conduta e as políticas complementares não abrangem todas as situações que podem surgir 

em nosso dia-a-dia. Espera-se, portanto, que usemos sempre nosso discernimento e bom senso e que 

busquemos orientação, no caso de dúvidas. Devemos sempre nos perguntar como nossas ações de hoje 

serão vistas se vierem a se tornar públicas nos notíciários de amanhã.

Se você tomar conhecimento, suspeitar ou observar violações de leis, regulamentos, códigos aplicáveis, deste 

Código de Conduta ou de políticas e diretrizes complementares envolvendo a LEO, você deverá denunciá-las 

imediatamente.

Para fazer uma denúncia, consulte a página 31, “CONTATO”.

Este Código de Conduta faz parte do Contrato de Trabalho da LEO. Quaisquer violações não são toleradas, e caso ocorra 

alguma violação, isto poderá  acarretar sérias consequências para a LEO e para você como funcionário. Qualquer violação 

deste Código de Conduta pode resultar em re-treinamento ou, dependendo das circunstâncias e das leis aplicáveis, ações 

disciplinares, como advertência formal, demissão ou demissão por justa causa. Violações legais também podem resultar 

na imposição de sanções criminais e/ou civis, bem como de outras penalidades, dependendo da lei aplicável. Deixar de 

denunciar r uma violação pode, em si, constituir uma violação deste Código de Conduta.

IntROduCtIOn

As a pharmaceutical company with high ethical standards, we take responsibility for our actions.

This Code of Conduct will assist us in living up to this responsibility.

In order to make sure that we conduct our business in accordance with the LEO Values, we must ensure 

compliance with this Code of Conduct regardless of location or nature of work.

The Code of Conduct provides the framework for our behaviour and will be supported by more detailed 

policies and guidelines, etc. We have an extended obligation to make ourselves familiar with and comply with 

all relevant policies, guidelines, etc., in our daily work.

When national laws and regulations require higher standards than this Code, these must also be followed.

This Code of Conduct and supporting policies do not cover all situations that may arise in our daily work. We 

are therefore always expected to use our judgment and common sense, and to seek advice if in doubt. We 

must always ask ourselves how our actions today will look if made public in tomorrow’s news.

If you become aware of, suspect or observe violations of laws, regulations, applicable codes, this Code of 

Conduct or supporting policies and guidelines involving LEO, you must immediately report it.

For reporting, please see page 31 “CONTACT”.

This Code of Conduct is a part of the terms of employment at LEO. Violations are not tolerated and any such violations can 

have serious consequences for LEO and for you as an employee. Any violations of this Code of Conduct may result in re-

training or, depending on the circumstances and applicable law, disciplinary actions such as a formal warning, dismissal or 

instant dismissal. Violations of law can also result in imposition of criminal and/or civil fines and other penalties depending 

on applicable law. Failing to report a breach may in itself be a breach of this Code of Conduct.

Integridade

Foco no Cliente

Paixão

Adaptabilidade

Inovação

Integrity

Customer 
focus

Passion

Adaptability

Innovation

C
ó

d
Ig

O
 d

E
 C

O
n

d
u

t
A

 d
A

 L
E
O



7

COntEnt

AntI-CORRuPtIOn 9

COMMunICAtIOn And REPORtIng 11

COMPEtItIOn 13

COnFIdEntIAL InFORMAtIOn And  
IntELLECtuAL PROPERtY RIgHtS 15

COnFLICt OF IntEREStS 17

EnVIROnMEnt, HEALtH And SAFEtY (EHS) 19

HuMAn And LABOuR RIgHtS 21

PAtIEnt SAFEtY 23

PROtECtIOn OF PERSOnAL dAtA 25

RESEARCH & dEVELOPMEnt EtHICS 27

SALES & MARKEtIng EtHICS 29

COntACt 31

 COntEÚdO

AntICORRuPÇÃO

COMunICAÇÃO E  dEnÚnCIA

COnCORRÊnCIA

InFORMAÇÕES COnFIdEnCIAIS E 
dIREItOS dE PROPRIEdAdE IntELECtuAL

COnFLItO dE IntERESSES

MEIO-AMBIEntE, SAÚdE E SEguRAnÇA (EHS)

dIREItOS HuMAnOS E tRABALHIStA 

SEguRAnÇA dO PACIEntE

PROtEÇÃO dE InFORMAÇÕES PESSOAIS

ÉtICA dE PESQuISA E dESEnVOLVIMEntO

ÉtICA dE VEndAS & MARKEtIng

COntAtO 
 



9

AntI-CORRuPtIOnAntICORRuPÇÃO

LEO employees are honest and law abiding persons who must avoid bribery 

and corruption in any form. Our value – Integrity – is to be reflected in all 

our actions.

You must comply with local laws, regulations and applicable codes and our supporting 

anti-corruption policies and guidelines.

You must not act in a dishonest or deceptive manner and never engage directly or 

indirectly in bribery, fraud, money laundering or any other corruptive actions in order 

to secure an improper advantage. 

You must never offer, give or take money or gifts or provide or accept services or 

hospitality in order to win or retain business or to improperly influence any act or 

decision.

If you become aware of any actual or potential suspicions or allegations of corrupt 

activities, you must immediately report it.

Os funcionários da LEO são pessoas honestas e cumpridoras da lei, devendo 

evitar qualquer tipo de suborno e corrupção. nosso valor - ”Integridade” - 

deve se refletir em todas as nossas ações.

Você deve cumprir as leis, regulamentos e códigos locais aplicáveis, além das nossas 

políticas e diretrizes de apoio a anticorrupção.

Você nunca deve agir de forma desonesta ou enganosa e jamais se envolver direta 

ou indiretamente em suborno, fraude, lavagem de dinheiro ou quaisquer outros atos 

de corrupção, com o objetivo de obter vantagens ilícitas.

Você jamais deve oferecer, fornecer ou aceitar dinheiro ou presentes, nem  prestar 

ou aceitar serviços ou gestos de hospitalidade, visando ganhar  ou manter negócios 

ou influenciar de maneira imprópria qualquer ato ou decisão.

Se você tomar conhecimento de alguma suspeita ou alegação – real ou potencial – de 

atividades de corrupção, você deve denunciá-las imediatamente.
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    COMMunICAtIOn And REPORtIngCOMunICAÇÃO E dEnÚnCIA

LEO employees are committed to living our LEO Values, ensuring our credibility 

and upholding our reputation when communicating. We are expected to 

comply with the LEO communication principles.

You must always strive to keep a constructive dialogue with our stakeholders, such as:

• employees;

• patients and patient organisations;

• healthcare professionals* and organisations;

• regulatory bodies and governmental bodies;

• service providers, suppliers and other business partners;

• wider society, and the scientific community.

All media inquiries relating to Group issues must be directed to Corporate 

Communications. All media inquiries relating to local issues must be directed to your 

local communications person or to your country manager.

When reporting, you are expected to give honest and reliable information. You must 

also comply with relevant legal and regulatory requirements. If you become aware of 

any dishonest and/or inaccurate reporting, you must immediately report it.

*  Healthcare professional: Any person who may prescribe, administer, recommend, purchase, pay for, 
reimburse, authorise, approve or supply any product or service sold or provided by LEO.

Os funcionários da LEO comprometem-se a viver os Valores  LEO, garantindo a 

nossa credibilidade e preservando a nossa reputação em suas comunicações. 

È esperado de nós o cumprimento dos princípios da LEO, no que se refere a 

comunicação.

Você deve sempre se empenhar para manter um diálogo construtivo com os nossos 

stakeholders, tais como: 

• funcionários;

• pacientes e organizações de pacientes;

• profissionais* e organizações da área de saúde;

• órgãos regulatórios e governamentais;

• prestadores de serviço, fornecedores e outros parceiros de negócios;

• a sociedade em geral e a comunidade científica.

Todas as questões de mídia relacionadas ao Grupo devem ser direcionadas ao 

departamento de Comunicação Corporativa. Todas as questões de mídia relacionadas 

a assuntos  locais devem ser direcionadas ao responsável local pela comunicação ou 

ao gerente geral do país.

Ao fazer uma denuncia, espera-se que você forneçar informações honestas e confiáveis. 

Você deve, ainda, cumprir as exigências legais e regulatórias pertinentes. Se tomar 

conhecimento de qualquer relato desonesto e/ou impreciso, você deve denunciar o 

fato imediatamente. 

*  Profissional da área de saúde: Qualquer indivíduo que venha a prescrever, administrar, recomendar, 
comprar, pagar por, reembolsar, autorizar, aprovar ou fornecer qualquer produto ou serviço vendido ou 
prestado pela LEO.
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COMPEtItIOnCOnCORRÊnCIA

LEO employees are committed to complying with competition and antitrust 

laws. We are expected to never enter into agreements, arrangements or 

understandings that prevent or hinder legitimate competition.

You must not engage in any competitive behaviour which can illegally affect pricing 

or market share, or lead to abuse of a dominant market position.

Always seek legal advice if competitiveness issues or questions are brought up by 

authorities, competitors, distributors, suppliers or other third parties.

If you have any actual or potential suspicions or allegations of illegal competitive 

activities, you must immediately report it.

Os funcionários da LEO comprometem-se a cumprir as leis de concorrência e 

antitruste. É esperado de nós que jamais entremos em acordos, combinações 

ou entendimentos que possam impedir ou prejudicar a legítima concorrência.

Você não deve se envolver em comportamentos competitivos, que possam afetar, de 

uma maneira não lícita, preços ou participação de mercado, nem levar vantagem, de 

forma abusiva, de sua posição dominante de mercado. 

Busque sempre assistência jurídica, no caso de dúvidas  ou questões de concorrencia 

levantadas por autoridades, concorrentes, distribuidores, fornecedores ou terceiros.

Caso você tenha suspeitas ou alegações, reais ou potenciais, de atividades ilegais de 

concorrência, você deve denunciá-las imediatamente.
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COnFIdEntIAL InFORMAtIOn And  
IntELLECtuAL PROPERtY RIgHtS

InFORMAÇÕES COnFIdEnCIAIS E 
dIREItOS dE PROPRIEdAdE IntELECtuAL

LEO employees protect our confidential information, interests, and 

Intellectual Property Rights*, which are valuable LEO assets.

You must never use confidential information in an improper way.

You must only share confidential information on a need-to-know basis - and never 

with any third party** without the prior execution of a confidentiality agreement.

As a LEO employee, you are committed to respecting confidential information and 

Intellectual Property Rights belonging to others. LEO employees must never engage 

in industrial espionage.

Secrecy obligations must be upheld both while you are a LEO employee and after you 

leave the company.

If you discover an unauthorised disclosure of confidential information or a violation of 

our Intellectual Property Rights, you must report it immediately. You must also report 

violation of third party rights involving LEO.

*    Such as patents, trademarks, designs, domain names, copy-right, trade secrets, trade dress, and 
related rights.

**    Regulatory and other governmental bodies may be excluded due to local obligations to disclose 
confidential information.

Os funcionários da LEO protegem nossas informações confidenciais, 

interesses e direitos de Propriedade Intelectual*, que são bens valiosos da 

LEO.

Você nunca deve utilizar informações confidenciais de maneira imprópria.

Você somente deve compartilhar informações confidenciais em caso de estrita 

necessidade – e jamais com terceiros** sem a prévia realização de um acordo de 

confidencialidade. 

Como funcionário da LEO, você tem o compromisso de respeitar informações 

confidenciais e Direitos de Propriedade Intelectual pertencentes a terceiros. Os 

funcionários da LEO jamais devem se envolver em espionagem industrial.

As obrigações de sigilo devem ser mantidas enquanto você for funcionário da LEO e 

depois que tiver se desligado da empresa. 

Caso venha a descobrir a divulgação não autorizada de informações confidenciais ou 

alguma violação de nossos Direitos de Propriedade Intelectual, você deve denunciar 

imediatamente o fato. Você deve, também, denunciar a violação de direitos de 

terceiros que envolvam a LEO. 

*    Tais como patentes, marcas registradas, desenhos, nomes de domínios, direitos autorais, segredos 
comerciais, imagens comerciais e outros direitos relacionados.

**  Órgãos regulatórios e outros órgaos governamentais podem ser excluídos, em função de obrigações 
locais de divulgar informações confidenciais. 15
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COnFLICt OF IntEREStS  COnFLItO dE IntERESSES

LEO employees must act in the interests of LEO. We must make decisions 

based solely on objective criteria and our professional judgment.

Our decisions must never be improperly influenced by personal interests or 

relationships.

You must always strive to avoid situations where your loyalty may become compromised 

and your personal interests conflict or may conflict with the interests of LEO.

As a LEO employee you must never misuse your position or role in LEO for personal 

benefits or for the benefits of relatives or others with whom you have a personal 

relationship.

You must also never accept money, gifts, services or hospitality compromising your 

independence or professional judgment. You must always abstain from engaging in 

activities that have the potential to be misinterpreted if publicly disclosed.

Inform your manager immediately of any actual or potential conflict of interest.

Os funcionários da LEO devem agir de acordo com os interesses da LEO. 

devemos tomar decisões Baseadas, exclusivamente, em critérios objetivos 

e em nosso bom senso profissional. 

nossas decisões nunca devem ser influenciadas de maneira imprópria por 

interesses ou relacionamentos pessoais.

Você deve sempre se empenhar em evitar situações em que sua lealdade possa ficar 

comprometida ou seus interesses pessoais possam, ou venham a, estar em conflito 

com os interesses da LEO. 

Como funcionário da LEO, você não deve jamais utilizar a sua posição ou cargo na 

LEO em benefício pessoal ou para benefíciar parentes ou outras pessoas com quem 

tenha relacionamento pessoal.

Além disso, você não deve jamais aceitar dinheiro, presentes, serviços ou gestos 

de hospitalidade que possam comprometer sua independência ou seu bom senso 

profissional. Você deve sempre se recusar a participar de atividades que possam vir 

a ser mal interpretadas se divulgadas publicamente.

Informe o seu gerente imediatamente sobre quaisquer conflitos de interesse reais ou 

potenciais. 
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EnVIROnMEnt, HEALtH And SAFEtY (EHS)MEIO-AMBIEntE, SAÚdE E SEguRAnÇA (EHS)

LEO employees must follow applicable environmental, health and safety 

laws, regulations, and policies. We must conduct business in a manner that 

protects the environment, health and safety.

You must take personal responsibility for the environment, health and safety, and 

integrate occupational health and safety, and environmental considerations into your 

daily work.

It is your responsibility to understand and comply with environmental, health and 

safety laws, regulations, and policies relevant to your work.

If you experience any actual or potential environmental, health and/or safety issues 

affecting our business, you must report it immediately.

Os funcionários da LEO devem cumprir as leis, políticas e regulamentos 

aplicáveis ao meio ambiente, saúde e segurança. devemos gerir nossos 

negócios, objetivando a preservação do meio ambiente, da saúde e da 

segurança.

Você deve assumir responsabilidade pelo meio ambiente, pela saúde e pela segurança 

e integrar, saúde e segurança ocupacionais, e as considerações ambientais em seu 

dia-a-dia de trabalho.

É de sua responsabilidade compreender e cumprir as leis, políticas e regulamentos de 

meio ambiente, saúde e segurança pertinentes ao seu trabalho.

Caso perceba qualquer problema real ou potencial relativo ao meio ambiente, 

saúde e/ou segurança, que esteja afetando nosso negócio, você deve denunciar 

imediatamente tal fato.
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HuMAn And LABOuR RIgHtSdIREItOS HuMAnOS E tRABALHIStAS 

LEO employees must abstain from discrimination and harassment and 

dissociate from all forms of inhuman or degrading treatment or working 

conditions which can threaten life or health.

You must always respect each employee’s integrity and always treat others with 

respect and decency.

You must not engage in or support any discrimination or harassment on the basis of:

• race, colour or sex;

• language, religion, political or other opinion;

• caste, national or social origin;

• property, citizenship, ethnicity or birth;

• union affiliation, sexual orientation or health status;

• family responsibilities, age and disability or any other distinguishing characteristics.

You must never engage in or support physical, psychological, verbal or any other 

form of harassment.

If you discover any such discrimination, harassment or other improper treatment or 

working conditions threatening life or health, you must immediately report it.

Os funcionários da LEO devem abster-se de discriminação e  de assédio, 

e dissociar-se de qualquer forma de tratamento ou condição de trabalho 

desumanos ou degradantes que possam colocar em risco a vida ou a saúde.

Você deve respeitar sempre a integridade de cada funcionário, tratando as outras 

pessoas com respeito e decência.

Você não deve se envolver  ou apoiar qualquer tipo de discriminação ou assédio 

baseado em:

• raça, cor ou sexo;

• idioma, religião, opiniões políticas ou de outros tipos;

• casta, origem nacional ou social;

• propriedade, nacionalidade, etnia ou nascimento;

• afiliação a associação sindical, orientação sexual ou estado de saúde;

•  responsabilidades familiares, idade e deficiência ou quaisquer outras características 

distintivas.

Você jamais deve se envolver ou apoiar qualquer tipo de assédio físico, psicológico, 

verbal ou qualquer outra forma de assédio.

Se você tomar conhecimento de qualquer ação de discriminação, assédio ou outros 

tipos de tratamentos impróprios ou condições de trabalho que representam ameaça 

à vida ou à saúde, você deve denunciar  imediatamente tal fato. 

21
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PAtIEnt SAFEtYSEguRAnÇA dO PACIEntE

LEO employees acknowledge our responsibility to ensure patient health and 

safety. We are committed to complying with relevant health and safety laws 

and regulations. 

You are expected to report any adverse events* or complaints about our products.

The same applies for any counterfeit or suspected counterfeit medicine**.

You must comply with all applicable procedures designed to secure patient safety 

such as:

• Good Laboratory Practice (GLP);

• Good Clinical Practice (GCP);

• Good Manufacturing Practice (GMP);

• Good Pharmacovigilance Practice (GPvP); and

• Good Distribution Practice (GDP).

Any non-compliance must be reported immediately. If you receive information of 

adverse events or if you become aware of any counterfeit or suspected counterfeit 

medicine, it must immediately be reported to the global Pharmacovigilance 

Organisation.

*   Adverse event: A response to a medicinal product which does not necessarily have a causal 
relationship to the treatment.

**   Counterfeit medicine: A product manufactured or sold with the intent to deceptively represent its 
origin, authenticity or effectiveness or a product that is deliberately and fraudulently mislabelled.

Os funcionários da LEO reconhecem a nossa responsabilidade de garantir a 

saúde e a segurança dos pacientes. temos o compromisso de cumprir as leis 

e regulamentos pertinentes a saúde e segurança.

É esperado que você relate quaisquer eventos adversos* ou reclamações sobre 

nossos produtos.

O mesmo se aplica a medicamentos falsificados ou suspeito de falsificação**.

Você deve cumprir todos os procedimentos aplicáveis, que se destinem para garantir 

a segurança do paciente, tais como:

• Boas Práticas de Laboratório (BPL);

• Boas Práticas Clínicas (BPC);

• Boas Práticas de Fabricação (BPF);

• Boas Práticas de Farmacovigilância (BPFv); e

• Boas Práticas de Distribuição (BPD);

Quaisquer aspectos de não-conformidade devem ser denunciados imediatamente. 

Caso você receba informações sobre eventos adversos ou tome conhecimento de 

falsificação ou suspeita de falsificação de medicamentos, isto deverá ser denunciado 

imediatamente à área de Farmacovigilância global.

*   Evento adverso: resposta de  um medicamento que não tenha  necessariamente relação causal ao 
tratamento.

**  Medicamento falsificado: Um produto fabricado  ou vendido com o intuito de representar de forma 
enganosa sua origem, autenticidade ou efetividade, ou ainda um produto que tenha, de forma 
deliberada e fraudulenta, um rótulo falso.
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PROtECtIOn OF PERSOnAL dAtAPROtEÇÃO dE dAdOS PESSOAIS

LEO employees must protect and handle any collected or obtained personal 

data with due care. We comply with applicable laws and regulations.

Personal data is to be processed carefully and in accordance with applicable laws and 

regulations.

Only use, collect, and process personal data such as personal information about 

individuals e.g.:

• clinical study subjects;

• customers;

• employees; and

• patients

if required for specific, clearly defined, and lawful purposes. Never store data any 

longer than necessary.

If you discover non-compliance in connection with the handling of personal 

information, you must report it immediately. Seek advice before collecting, storing, 

and/or transferring personal information, if in doubt.

 

Os funcionários da LEO devem proteger e manusear quaisquer dados 

pessoais coletados ou obtidos com o devido cuidado. Cumprimos todas as 

leis e regulamentos aplicáveis.

Os dados pessoais devem ser processados cuidadosamente, de acordo com as leis e 

regulamentos aplicáveis.

Somente utilize, colete e processe dados pessoais, tais como informações individuais 

das pessoas, como por exemplo:

• participantes de estudos clínicos;

• clientes;

• funcionários; e

• pacientes

se exigido  para fins específicos, claramente definidos e legais. Nunca armazene 

informações por um período maior que o necessário.

Caso tome conhecimento de não conformidades relacionadas ao manuseio de 

informações pessoais, você deve denunciar imediatamente este fato. Em caso de 

dúvida, procure orientação antes de coletar, armazenar e/ou transferir informações 

pessoais.
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RESEARCH & dEVELOPMEnt EtHICSÉtICA nA PESQuISA E dESEnVOLVIMEntO

LEO employees must only engage in research and development which 

is scientifically justified and conducted in accordance with high ethical 

standards. 

You are committed to complying with relevant laws and regulations, international 

guidelines and standards such as:

• Good Clinical Practice (GCP);

• Good Laboratory Practice (GLP); and

• ethical standards that meet international requirements.

When working with animals for research purposes, you must always strive to  

replace, reduce and refine the use of animals.

When engaging in clinical trials, always ensure that the rights, safety, and integrity 

of all study subjects are protected.

Only deal with research and development if you are trained and authorised to do so.

Any unethical research and/or development activities should be reported immediately.

Os funcionários da LEO só devem se envolver em atividades de pesquisa 

e desenvolvimento quando cientificamente justificadas  e conduzidas de 

acordo com altos padrões éticos. 

Você se compromete a cumprir as leis e regulamentos relevantes, diretrizes e normas 

internacionais tais como:

• Boas Práticas Clínicas (BPC);

• Boas Práticas de Laboratório (BPL); e

• normas éticas que obedeçam as exigências internacionais.

Ao trabalhar com animais para fins de pesquisa, você deve sempre fazer o possível 

para substituir, reduzir e refinar o uso de animais.

Ao se engajar em estudos clínicos, certifique-se de que os direitos, a segurança e a 

integridade de todos os participantes do estudo estão sendo protegidos.

Somente desempenhe as atividades de pesquisa e desenvolvimento se for treinado 

e autorizado para tal. 

Quaisquer atividades antiéticas de pesquisa e/ou desenvolvimento devem ser 

imediatamente Denunciadas.
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SALES & MARKEtIng EtHICSÉtICA EM  VEndAS & MARKEtIng

LEO employees must comply with applicable laws, regulations, and codes 

in connection with promotional activities and interactions with patients, 

healthcare professionals*, organisations, and other authorities.

All promotional material and activities are to be duly approved.

Interactions with healthcare professionals, organisations, and other authorities are 

made mainly to ensure patient care and safety.

As a LEO employee you must never offer, give or take money or gifts, and never 

provide or accept services or hospitality in order to obtain improper advantages.

If you discover any non-compliance in connection with any promotional activities or 

interactions with patients, healthcare professionals, organisations or other authorities, 

you must immediately report it.

*   Healthcare professional: Any person who may prescribe, administer, recommend, purchase, pay for, 
reimburse, authorise, approve or supply any product or service sold or provided by LEO.

Os funcionários da LEO devem cumprir as leis, regulamentos e códigos 

relativos a atividades promocionais e interações com pacientes, profissionais 

da área de saúde*, organizações e outras autoridades.

Todos os materiais e atividades promocionais devem ser devidamente aprovados 

antes de sua efetiva confecção e de acordo com os procedimentos vigentes.

As interações com profissionais da área de saúde, organizações e outras 

autoridades de saúde são realizadas principalmente para garantir os cuidados e 

segurança do paciente.

Como funcionário da LEO, você jamais deve oferecer, fornecer ou aceitar dinheiro 

ou presentes e tampouco fornecer ou aceitar serviços ou gestos de hospitalidade 

para obter vantagens impróprias.

Caso você tome conhecimento de não conformidades relativas a atividades 

promocionais ou interações com pacientes, profissionais de saúde, organizações ou 

outras autoridades de saúde, você deve denunciá-las imediatamente. 

*   Profissional da área de saúde: Qualquer pessoa  que prescreva, administra, recomenda, compra, 
paga, reembolsa, autoriza, aprova ou fornece qualquer produto ou serviço vendido ou prestado pela 
LEO.
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COntACtCOntAtO

Find information on the LEO intranet on whom to contact:

• If you have questions regarding this Code of Conduct

• If you need guidance with respect to issues covered by this Code of Conduct 

• If you want to report any actual or potential violations of this Code of Conduct

In general, you should first seek to address your concerns with your  

immediate manager. 

Obtenha informações na intranet da LEO sobre quem contatar:

• Se tiver dúvidas a respeito deste Código de Conduta

• Se precisar de orientação em relação a questões cobertas por este Código de Conduta

• Se desejar denunciar quaisquer violações reais ou potenciais deste Código de Conduta

de modo geral, você deve, primeiramente, abordar suas dúvidas com seu gerente 
imediato.
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