GUIA PARA
O SUCESSO
O CÓDIGO DE CONDUTA DA PMI

CARTA DO NOSSO CEO
Caros(as) colegas,
Na PMI, estamos unidos pelo nosso objetivo comum de alcançar uma transformação de negócio que
transforme também a indústria. São tempos emocionantes para a PMI, e estou orgulhoso por ter a
honra de liderar a nossa empresa à medida que estamos mais próximos de concretizar a nossa visão de
um futuro sem fumo.
Como sabem, esforços ambiciosos como estes trazem sempre os seus desafios – a transformação
exige correr riscos, confrontar a incerteza e, por vezes, aceitar o fracasso. Felizmente, na PMI,
estamos também – e de forma ainda mais importante – unidos pelo nosso compromisso para com o
cumprimento, a ética e a integridade, o qual se encontra formalmente documentado aqui, no Guia para
o Sucesso da PMI, o nosso Código de Conduta.
Ao longo dos esforços de transformação da PMI e não só, é essencial que, quando nos depararmos
com desafios, continuemos a confiar nos nossos principais valores fundamentais de honestidade,
respeito e justiça. O custo de comprometermos os nossos valores fundamentais é imenso:
arriscamonos a perder a confiança que conquistámos uns com os outros, junto dos nossos
consumidores, dos nossos acionistas e das nossas comunidades. Portanto, apenas esperamos
resultados excecionais que sejam alcançados em total cumprimento da letra e do espírito das leis e dos
regulamentos aplicáveis, das nossas políticas internas e dos nossos valores.
Este Código apresenta os nossos princípios e salienta as regras e diretrizes que todos temos de seguir
na PMI. Caso tenham quaisquer dúvidas ou preocupações sobre o nosso Código, contactem o vosso
supervisor, o vosso ponto de contato de P&C ou de Ética e Cumprimento.
Obrigado pelo vosso compromisso contínuo para com o cumprimento, a ética e a integridade na PMI.
Atenciosamente,

Jacek Olczak
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AS IDEIAS CENTRAIS

as ideias centrais

Paramos uns instantes antes de tomarmos medidas. As nossas decisões precisam de resistir ao teste do
tempo. Antes de tomarmos medidas definitivas, perguntamo-nos se o que estamos a planear se adequa à forma
como a PMI faz negócios – se é consistente com:
O bom senso ético;

O que fazemos

Este Guia; e
A lei.
Não faremos cedências em relação a estes princípios básicos. As leis podem não fazer sentido, podemos desafiá-las,
mas ainda assim seguimo-las. Os concorrentes podem adotar padrões menos rigorosos, mas nós continuamos a
respeitar os nossos. Igualmente importante é o facto de compreendermos que as regras não são suficientes; elas não
substituem a necessidade de bom senso ético.
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as ideias centrais
O bom senso ético requer honestidade, respeito e equidade. Estes valores éticos partilhados são parte
integrante da forma como a PMI faz negócios. Eles unem-nos e orientam-nos enquanto empregados da PMI e
estão no cerne deste Guia.

Honestidade. Tudo se resume à credibilidade: as pessoas dentro e fora da empresa podem e devem
acreditar em nós? Nós servimos de exemplo? Para constatar o óbvio, ninguém quer trabalhar, aceitar
os conselhos ou comprar produtos de alguém que deturpa os factos ou que ilude as outras pessoas.
Compreendemos que a confiança advém de ações que nada escondem.
Respeito. Todas as pessoas merecem respeito, assim como as ideias. Respeito é sinónimo de dignidade,
aceitação, empatia e compaixão. Os desacordos fervorosos, as contestações e mesmo os conflitos são
uma força a favor do progresso quando aliados ao respeito, mas são destrutivos quando tal não acontece.

Como Fazemos

Equidade. O que parece ser justo para uma pessoa poderá não ser considerado justo para outras. Ser
justo implica pensar sobre todos os envolvidos ou afetados por uma decisão. Ser justo implica considerar
todas as circunstâncias com as quais as pessoas lidam. Em algumas situações, ser justo implica muita
reflexão e muito esforço. O que dará lugar à incerteza. Uma aplicação desigual das regras é injusta, assim
como excluir pessoas ou as suas ideias por motivos de sexo, etnia, religião, preferência sexual ou outros
fatores semelhantes.

O bom senso ético também implica mudar a perspetiva. O que os outros pensam é importante. Os nossos
clientes, colegas e a sociedade em geral têm interesse no que fazemos. Precisam de confiar no que dizemos e no
que fazemos. Antes de tomarmos medidas, perguntamo-nos a nós próprios se as nossas ações entrarão em conflito
com os seus valores. Aceitamos que nem todos estarão de acordo com tudo o que fazemos, mas temos de estar
sempre confiantes de que as nossas ações são honestas, respeitosas e justas.

as ideias centrais

A vida real pode levar-nos a que não vejamos o óbvio. A pressão, a fadiga e a rotina tornam-nos desatentos no
momento de tomar decisões. Todos nós nos distraímos e todos nós temos momentos em que vemos o mundo através
de lentes cor-de-rosa. Antes de atuar, reserve um momento e considere se está a agir “à maneira da PMI”, seguindo este
Guia, a lei e demonstrando bom senso ético. Há sempre tempo para pensar antes de tomar a medida definitiva.

O que Temos de Recordar

As regras não substituem o bom senso. As regras podem funcionar contra o objetivo pretendido. O bom senso
impede tais falhas. Se uma lei ou regra da empresa não fizer sentido, reporte a situação para que possamos procurar a
mudança. Compreenda que, até a mudança acontecer, temos de cumprir a lei ou regra, mesmo quando discordamos da
mesma, uma vez que o nosso respeito pelo estado de direito é sincero.
Ninguém tem todas as respostas. E não há problema, desde que façamos os possíveis para encontrar as melhores
respostas. Estamos nisto juntos. Fale com outros sobre escolhas difíceis. O bom senso é uma capacidade que vai
melhorando ao envolver os outros e ao considerar outros pontos de vista. Lembre-se de que não se trata apenas de nós
enquanto indivíduos; quando vai ao encontro dos outros, terá o potencial de nos ajudar a todos a aprender.

Os erros são algo sobre os quais falamos, com os quais aprendemos e aceitamos. Todos nós cometemos
erros. São até mesmo úteis se as pessoas certas souberem o que se passou; e os ajustes são feitos com base na
experiência. Mas compreenda que existe uma diferença entre erro e negligência em relação à forma como fazemos
negócio: como ignorar a lei, este Guia ou os nossos valores éticos partilhados. A negligência coloca-nos a todos em
risco e não tem aqui lugar.
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Reportar

reportar
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Tomamos medidas sempre que
algo pode ser melhorado ou
está errado.

Partilhe as suas ideias e experiência sobre
como melhorar uma situação. Se um requisito

Examinamos os relatórios de suspeita de conduta imprópria. O

Se vir algo de errado, tem de reportar.
Quando reporta, a empresa ouve e atua.
É igualmente importante reportar para
melhorar uma situação. Se reportar de
boa-fé, a PMI irá apoiá-lo totalmente.

ou processo dificultar a realização de um trabalho
eficaz ou se parecer demasiado complicado para
o efeito, pronuncie-se. As regras e os processos
devem fazer sentido e ajudá-lo a fazer o seu
trabalho. Deve igualmente pronunciar-se se achar
que não foram tomadas as medidas necessárias
para proteger a empresa contra um potencial risco
comercial, jurídico ou regulamentar.

Departamento de Ética e Cumprimento conta com colaboradores com formação
nas várias áreas e funções para averiguar as suas preocupações. As Normas de
Investigação da PMI regem todas as investigações de Ética e Cumprimento e
realizamos um programa de garantia da qualidade após a investigação para assegurar
que o processo permanece justo, imparcial e respeitoso.

Faça perguntas se tiver dúvidas. Se estiver preocupado com o que irá acontecer
depois de reportar, fale com a sua equipa de gestão local ou com o Departamento de
Ética e Cumprimento. Podem atender às suas preocupações e responder a qualquer
pergunta que possa ter sobre o processo.

Faça perguntas quando a situação não é clara.
A PMI oferece-nos, a todos os níveis da organização,
a possibilidade de consultar colegas que podem
responder a perguntas, resolver problemas e prestar
assistência. Se tiver dúvidas sobre como agir,
pergunte – irá obter ajuda.

saiba mais

Interrompa tudo o que estiver errado. Os erros

PMI 16-C: Reportar
Normas de Investigação
da PMI

acontecem. Quando é o caso, faz parte do seu
trabalho ajudar a corrigi-los. Se algo não parecer
correto ou se parecer que este Guia, um Princípio
e Prática ou a legislação está a ser comprometida,
tem a obrigação de reportar. Ignorar um potencial
problema de ética e cumprimento pode fazer
com que um problema relativamente pequeno se
transforme num problema grande, provocando
verdadeiros danos aos seus colegas de trabalho e
à empresa.

Como Reportar
Existem várias formas de reportar. Consulte:
- O seu supervisor ou o chefe do seu departamento
- Os Recursos Humanos
- O Departamento Jurídico
- O Departamento de Ética e Cumprimento:
		+ PMI.EthicsandCompliance@pmi.com
		
+ Diretor de Ética e Cumprimento Regional
		
+ Chefe do Grupo de Ética e Cumprimento

Encontra-se igualmente disponível uma Linha de Apoio de
Cumprimento operada por terceiros 24 horas por dia, sete dias por
semana, em todas as línguas faladas na PMI.
Contacte-nos através da Linha de Apoio online ou através do telefone. Os
números locais estão listados na sua intranet. Aceitamos chamadas a pagar
no destinatário.
Poderá utilizar a Linha de Apoio de forma anónima, a menos que esteja a
telefonar de um dos poucos países onde as leis locais restringem essas práticas.
Se tiver dúvidas acerca das restrições de anonimato no seu país, pergunte na
Linha de Apoio ou consulte o Departamento Jurídico.
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INTEGRIDADE NO
LOCAL DE TRABALHO

INTEGRIDADE NO LOCAL DE TRABALHO
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Mantemos um ambiente de
trabalho respeitoso, inclusivo
e seguro.

Todas as decisões relacionadas com
o emprego são tomadas com base no
mérito. Não limite a oportunidade de as pessoas

Pare e ouça. Os comportamentos podem ser desrespeitosos e de exclusão mesmo
que não tenhamos essa intenção. Por vezes, as pessoas ofendem inadvertidamente as
outras e causam constrangimento à empresa, simplesmente porque não despendem
alguns momentos para ouvir ou compreender a forma como os outros se sentem ou
reagem. Por exemplo, se pensar e agir como se fosse a pessoa mais inteligente na
sala e como se os outros não têm boas ideias, poderá estar a demonstrar uma falta
de respeito pelas pessoas à sua volta, bem como uma falta de compreensão. Poderá
ofendê-las e perder completamente ideias relevantes.

Todos nós devemos ter uma
oportunidade igual de contribuir e
prosperar com base no mérito do
nosso trabalho. Todos saem a ganhar
quando isso acontece. Não é justo
haver discriminação, assédio e situações
laborais inseguras; são o oposto da
forma como fazemos negócio.

contribuírem ou progredirem com base na
idade, guarda dos filhos, invalidez, etnia, género,
identidade de género, orientação sexual,
religião, gravidez ou outras características
pessoais protegidas.

O assédio não tem aqui lugar. Trate os
outros com respeito. Não tolere uma conduta
ofensiva, humilhante ou abusiva. Abuso verbal,
agressividade, insinuações sexuais indesejadas,
intimidação e comportamento ofensivo são
exemplos de conduta inapropriada. A violência e
as ameaças de violência também são, obviamente,
inaceitáveis.

Por vezes, as pessoas não falam por medo ou deferência, mas não deixam
de se sentir ofendidas. Aprenda a fazer a distinção entre pessoas que toleram, mas
sofrem, e pessoas que acolhem verdadeiramente uma determinada atitude ou avanço.
Seja justo com os outros ao estar consciente de como estes poderão interpretar as
suas reações às atitudes que demonstram. Se algo lhe desagrada ou se pensa que
alguém o interpretou incorretamente, diga alguma coisa – não espere que os outros
adivinhem como se sente ou o que queria dizer.

As pessoas devem sentir-se livres de se expressar no trabalho. O nosso

saiba mais

Faça da segurança uma prioridade. Proteja-

PMI 2-C: Integridade no
Local de Trabalho
PMI 8-C: Ambiente, Saúde
e Segurança de Pessoas e
Bens

se a si próprio e os que o rodeiam contra danos,
seguindo todas as regras de segurança, proteção
e saúde da empresa e do governo. Informe a
administração sobre todos os danos e quaseacidentes. Não é seguro nem permitido trabalhar
se estiver incapacitado ou intoxicado por
substâncias legais ou ilegais, incluindo álcool ou
medicamentos e fármacos com receita médica.
Não traga armas para o trabalho nem as carregue
enquanto estiver a trabalhar na empresa, a menos
que tenha recebido uma autorização específica
para tal de acordo com as práticas da empresa.

negócio beneficia de um vasto leque de abordagens e opiniões. Promovemos um
ambiente diverso e inclusivo onde todos os trabalhadores se sentem confortáveis.
Todos nós temos necessidades e estilos diferentes e devemos fazer cedências
razoáveis para nos adaptarmos a essas diferenças.

Os nossos padrões aplicam-se a ambientes fora do escritório. Locais de
trabalho remotos, reuniões fora do local de trabalho, viagens de negócios e eventos
sociais de equipa são considerados ambientes relacionados com o trabalho. Por
exemplo, as regras contra o assédio aplicam-se à conduta que ocorre numa festa a
celebrar a reforma, realizada fora das instalações da empresa. Em todas as situações
deverá considerar como o seu comportamento pode afectar os seus colegas e a
reputação da empresa.

Representação de trabalhadores. Respeitamos o direito de os trabalhadores se
associarem ou não a sindicatos e organizações representativas da sua escolha.
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MARKETING E VENDAS

MARKETING E VENDAS
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Comercializamos e vendemos
os nossos produtos com
responsabilidade e apenas a
fumadores adultos.

Comercializamos e vendemos a adultos
que fumam ou usam produtos sem
fumo. Os adultos são capazes de tomar uma

Todo o marketing deve ser submetido a um processo
de consulta. Uma vez que temos de cumprir padrões muito

As nossas marcas encontram-se entre
as mais valiosas no mundo. Utilizamos
a nossa criatividade e inovação para
desenvolver e manter o valor da marca.
Ao mesmo tempo, sabemos que os
produtos de tabaco criam riscos para a
saúde dos consumidores.
Por conseguinte, apenas nos envolvemos
em atividades de marketing e de vendas
responsáveis.

decisão informada sobre o consumo de produtos
convencionais ou sem fumo. Os nossos produtos
e atividades de marketing e de vendas destinamse a adultos que fumam ou que se converteram a
produtos sem fumo. Enquanto tabaqueira líder de
mercado, temos a responsabilidade de contribuir
para a prevenção do consumo dos nossos produtos
pelos menores de idade.

Informamos os consumidores sobre os
efeitos dos nossos produtos na saúde. Toda
a publicidade e embalagens de consumíveis para
consumidores devem ter advertências relativas à
saúde, mesmo que a legislação não as exija.

elevados, o nosso processo combina confiança e respeito
pelo discernimento e criatividade individuais, com uma revisão
adequada. Durante a revisão de propostas de marketing,
envolvemos pessoas de diferentes funções que têm
diferentes experiências.

Os produtos convencionais e os produtos sem fumo são,
na sua essência, produtos diferentes. Os nossos princípios
básicos expressos em “Como Fazemos” aplicam-se a todos os
produtos, mas estes princípios são implementados com base em
regras e processos específicos para produtos convencionais e sem
fumo. Por exemplo, o PMI 4-C aplica-se a produtos convencionais,
ao passo que as nossas Melhores Práticas de Conversão destinamse aos produtos eletrónicos “heat-not-burn”.

Também somos avaliados pelas atividades de terceiros.
O marketing deve ser honesto e preciso.

saiba mais

PMI 4-C: Marketing e Venda
de Produtos de Tabaco
Combustíveis
PMI 7-C: Regulação,
Desenvolvimento e Fabrico
de Produtos da PMI
Melhores Práticas de
Conversão para IQOS

As informações ou afirmações sobre os nossos
produtos nos materiais de marketing e de vendas
devem ser baseadas em factos. As declarações
sobre produtos relacionados com a saúde devem
ser acompanhadas de dados científicos, os quais
disponibilizamos publicamente.

Frequentemente, as atividades de marketing e de vendas envolvem
terceiros, como agências, promotoras e instrutores. As suas ações
refletem-se na nossa empresa como se fossem as nossas próprias
ações. Se trabalhar com terceiros em quaisquer atividades de
marketing e de vendas, informe-os sobre os nossos princípios
e esteja atento a qualquer situação que possa comprometer os
nossos valores ou contornar as regras.

Respeitamos a legislação. Frequentemente, os
regulamentos de marketing e vendas são complexos
e requerem orientações quanto à sua interpretação.
Deverá reportar caso tenha conhecimento
de quaisquer atividades que possam estar em
contradição com a lei ou políticas empresariais.
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CONCORRÊNCIA

concorrência
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Prosperamos num mercado
justo e competitivo.

Agimos independentemente dos nossos
concorrentes. Não pense sequer na possibilidade

Agir corretamente significa pedir ajuda. O direito

Concorremos de forma vigorosa
com base na qualidade do produto,
no conhecimento do consumidor,
na inovação, no preço e noutros
meios que o direito da concorrência
incentiva. Sabemos que um
mercado competitivo é bom
para o negócio e para os nossos
consumidores.

de discutir ou fazer acordos com os concorrentes
sobre preços ou qualquer outro tópico sensível do
ponto de vista da concorrência. Se o seu trabalho
exige que interaja com um concorrente, solicite
aconselhamento junto do Departamento Jurídico
sobre como proceder adequadamente. Evite
conversações que envolvam fixação de preços,
lançamentos de marcas, programas comerciais ou
outros tópicos sensíveis do ponto de vista
da concorrência.

Não agimos com parceiros comerciais
no sentido de excluir rivais ou prejudicar
a concorrência. Os acordos com clientes e

saiba mais

PMI 5-C: Concorrência

fornecedores poderão constituir um problema se
excluírem rivais ou dificultarem o acesso de rivais
ao mercado, ou se prejudicarem a concorrência
entre distribuidores, retalhistas ou fornecedores.
Onde temos uma quota de mercado significativa,
devemos ser particularmente sensíveis quando
interagimos com parceiros comerciais e a cadeia de
fornecimento.

da concorrência é complexo e pode ser contraintuitivo. O
Departamento Jurídico e a equipa de gestão da afiliada sabem o
que é adequado ao seu mercado e podem oferecer orientações.
Antes de agir, pergunte a si mesmo se a sua decisão poderá
aparentar estar em cooperação com os concorrentes ou se se
destina a excluir ou dificultar o acesso de rivais ao mercado. Se for
o caso, necessita de consultar a equipa de gestão e os seus colegas
do Departamento Jurídico.

Qualquer interação com os concorrentes poderá criar
questões jurídicas. Muitas vezes, a melhor abordagem é evitar
contactos desnecessários com os concorrentes, especialmente
se o seu trabalho ou as circunstâncias criarem a impressão de que
determinados tópicos, como a fixação de preços, condições e
programas comerciais ou outros assuntos relativos à concorrência,
são debatidos. Se alguém começar a falar sobre esses tópicos,
termine a conversa. Diga claramente às pessoas à sua volta que não
está disposto a participar em quaisquer acordos anticoncorrenciais.
Em seguida, contacte imediatamente o Departamento Jurídico.

A forma como concorremos é tão importante como os
resultados. Algumas formas de aumentar o volume e os lucros
simplesmente não são a forma como fazemos negócio. Do mesmo
modo, a recolha de informações sobre as atividades dos nossos
concorrentes não é necessariamente a atitude mais correta. O
tipo de informações e a forma como as recolhemos encontramse, muitas vezes, sujeitos a limitações jurídicas. Consulte os seus
advogados locais para ficar a conhecer – e cumprir – as regras
locais aplicáveis.
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ANTISSUBORNO
E CORRUPÇÃO

ANTISSUBORNO E CORRUPÇÃO
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Não subornamos ninguém,
em lado algum nem por
nenhum motivo.

Nunca ofereça um suborno ou permita que
outros subornem em nosso nome. Temos de

Antes de oferecer o que quer que seja de valor a um funcionário
governamental, familiarize-se com os requisitos locais, bem como
com os da PMI. Uma conduta que possa ser apropriada num mercado

O suborno adultera o Estado de
direito e debilita o bem-estar da
sociedade. Reconhecemos que
a nossa recusa em participar
em atividades corruptas poderá
dificultar o negócio em alguns
mercados, mas o suborno é
simplesmente inaceitável na PMI.
Somos consistentes e firmes nesta
posição; e provámos repetidas
vezes que acabamos por conseguir
alcançar os nossos objetivos
comerciais sem recorrer a esses
atalhos inaceitáveis.

ser extremamente cuidadosos quando oferecemos
o que quer que seja de valor, incluindo dinheiro,
presentes, favores ou entretenimento, que possa
ser visto como uma tentativa de influenciar
inadequadamente as ações ou decisões profissionais
de uma pessoa. Utilize um julgamento criterioso e,
em caso de dúvida, consulte o Departamento
Jurídico para compreender o que pode e o que não
pode fazer.

Não efetue pagamentos facilitadores, mesmo
que sejam permitidos pela legislação local
ou considerados “normais” na sociedade. Os
pagamentos facilitadores são pagamentos nominais
ou pequenas ofertas a funcionários governamentais
que pretendem, em troca, acelerar um serviço
ou processo de rotina. Se sentir a necessidade ou
pressão de efetuar esse tipo de pagamento, não
o faça. Em vez disso, consulte o Departamento
Jurídico quanto à melhor forma de lidar com a
situação.

saiba mais

Documente tudo o que seja de valor
oferecido aos funcionários governamentais.
PMI 14-C: Interagir
com Funcionários
Governamentais e
Parceiros de Negócio.
Actividade Política

Deverá sempre manter um registo de presentes
e entretenimento que fornecer aos funcionários
governamentais. Tal irá cumprir os requisitos
jurídicos dos livros e registos precisos e ajudar a
evitar quaisquer impressões erradas.

poderá ser ilegal ou inaceitável noutro. Por exemplo, oferecer uma refeição
a um funcionário governamental é ilegal em alguns países, mas legítimo e
habitual noutros.

E se um suborno ou pagamento facilitador parecer a única opção?
Se acredita que é necessário um suborno ou se alguém o pressionar para
oferecer um suborno, terá de reportar. A empresa irá envolver as pessoas
certas para encontrar o caminho certo a seguir. Frequentemente, resolvemos
os problemas através do contacto de níveis superiores do governo ou de
associações empresariais. Renunciamos a oportunidades de negócio ou
revemos os objetivos nas situações em que não conseguimos resolver o
problema imediato.

A definição de um funcionário governamental poderá surpreendê-lo.
Tem de ser particularmente cuidadoso ao lidar com funcionários
governamentais. Isto porque as legislações têm requisitos muito específicos
relativamente às interações com os funcionários governamentais. Os
funcionários governamentais incluem funcionários do governo local e
nacional, bem como candidatos políticos. A definição também poderá incluir
funcionários de empresas estatais, como jornalistas que trabalham num jornal
estatal ou mesmo o gerente de um posto de abastecimento estatal.

Os terceiros têm de seguir as nossas regras. E qualquer terceiro que
interaja com funcionários governamentais em nosso nome tem de seguir
as mesmas regras que nós e abster-se de pagar subornos (diretamente ou
como intermediários).
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PROTEÇÃO
DA INFORMAÇÃO

PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO
O que Fazemos
Protegemos a informação
por motivos concorrenciais,
éticos e jurídicos.
A partilha de informação é
frequentemente positiva, mas,
noutros casos, não se deve fazer.
Pense na informação que utiliza e
informe-se quanto às obrigações
específicas que temos relativamente
à sua recolha, processamento,

Como Fazemos
Proteja a vantagem competitiva gerada pelo
nosso trabalho árduo. Se a informação gerar
uma vantagem competitiva ou se um concorrente
a quiser, é provável que se trate de informação
comercialmente sensível que necessita de ser
protegida. Alguns exemplos de informação
comercialmente sensível incluem fichas técnicas
de novos produtos e tecnologias, estratégias
de marketing e de assuntos empresariais,
dados de investigação, orçamentos e outras
informações financeiras.

Respeite as pessoas que são titulares dos dados que
recolhe e utiliza. As afiliadas da PMI podem recolher
informação sobre pessoas e utilizá-la para finalidades
comerciais normais (por exemplo, recursos humanos,
marketing, entre outras), mas apenas se seguirmos as
regras básicas relativas à proteção da privacidade. As
principais regras são:

Preserve os nossos direitos de propriedade
intelectual. Há várias formas de uma boa ideia
perder o seu valor se não for protegida. Certifiquese de que são aplicadas as proteções adequadas
antes de partilharmos a nossa propriedade
intelectual com terceiros, incluindo parceiros,
fora da PMI. Consulte o Departamento Jurídico
para compreender como os direitos de autor, as
patentes, as marcas registadas e outras formas de
direitos de propriedade intelectual protegem o
valor das nossas ideias e do produto de trabalho.

2) Comunicar a finalidade a essas pessoas;

1) Especificar uma finalidade comercial clara, legítima e
normal para a utilização que não infrinja indevidamente a
privacidade das pessoas titulares dos dados;

armazenamento e distribuição.

3) Utilizar a informação de forma justa, utilizar apenas
a informação estritamente necessária para atingir a
finalidade e eliminar (ou anonimizar) a mesma assim que
a finalidade seja concretizada;
4) Implementar as salvaguardas adequadas para evitar o
acesso não autorizado;
5) Manter a precisão e permitir que as pessoas titulares da
informação tenham acesso à mesma se a solicitarem; e
6) Garantir que quaisquer terceiros estão obrigados a
proteger a informação da mesma forma que nós estamos.
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PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO
Como Fazemos (continuação)
Não promova nem facilite a negociação de informação
privilegiada. Poderá ter em sua posse informação que não
seja pública, a qual um investidor razoável poderá considerar
relevante na decisão de comprar ou vender um título. O bom
senso e as leis impedem a utilização desta informação para
comprar ou vender títulos ou “dar dicas” a outras pessoas (o
seu cônjuge, colega de trabalho, amigo, corretor, entre outros)
com essa informação. O grupo de Secretário Corporativo
do Departamento Jurídico disponibiliza-se a ajudá-lo a
compreender a informação privilegiada e os tópicos relacionados
e a responder a quaisquer questões que possa ter.
Respeite a confidencialidade e os direitos de propriedade
intelectual dos outros. Não roube os segredos das outras
pessoas, nem tão pouco a sua propriedade, intelectual ou
outra. Tal aplica-se a assuntos de grande relevo, como o
processo secreto de outra empresa, mas também a coisas de
menor importância, como uma imagem com direitos de autor
encontrada na Internet.
Tenha cuidado com as ideias não solicitadas. Se alguém que
não pertence à empresa lhe falar sobre uma ideia não solicitada,
contacte imediatamente o Departamento Jurídico antes de a
utilizar ou partilhar. Assim, irá reduzir o risco de um terceiro
reivindicar uma ideia que é nossa ou alegar que nós roubámos
uma ideia.

PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO
O que Temos de Recordar
Seja confidencial ou não, o nosso trabalho precisa de passar
no teste do bom senso ético, da lei e deste Guia. Lembre-se de
que, embora seja constrangedor perder informação confidencial, a
própria informação não deverá causar qualquer constrangimento.
Protegemos a informação por motivos comerciais, jurídicos e éticos –
não escondemos nenhum assunto, mesmo os desagradáveis, que as
pessoas tenham o direito de saber.
A negligência é uma das principais causas da perda de
informação. Por vezes, trata-se de algo tão simples como o roubo de
uma unidade USB ou computador portátil não codificado ou mesmo
uma conversa num comboio sobre um tema confidencial. Noutras
ocasiões, trata-se de uma vontade excessivamente zelosa de colaborar
com parceiros externos, antes de implementadas as salvaguardas
adequadas relativamente à proteção da informação.

PMI 3-C: Protecção de Dados
Pessoais

saiba mais

Os métodos utilizados para roubar informação estão em
constante mudança. A tecnologia pode ajudar a proteger informação,
mas a nossa verdadeira defesa são os funcionários. Seja cético.
Saiba com quem está a lidar e lembre-se de que fazer-se passar por
funcionários da PMI é o truque favorito utilizado pelos criminosos que
tentam roubar o que é nosso.

PMI 1-C: Gestão da
Informação da Empresa

PMI 6-C: Direitos de
Propriedade Intelectual
PMI 17-C: Informação
Privilegiada
PMI 18-C: Utilização de
Tecnologia Informática
PMI 18-CG2: Directrizes para
Meios de Comunicação Social
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REGISTOS E DEMONSTRAÇÕES
DA EMPRESA

registos e demonstrações da empresa
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Comunicamos de forma
honesta, justa e respeitosa.

As nossas demonstrações financeiras são precisas e
compreensíveis. Os investidores tomam decisões com base no que

Todos nós definimos a PMI. Só alguns de nós têm

A confiança do público na PMI é
importante para a sustentabilidade
do nosso negócio a longo prazo.
Para manter esta confiança, todas
as nossas comunicações externas,

dizemos. As nossas demonstrações financeiras e outras informações
financeiras que partilhamos com as autoridades e o público devem
refletir uma imagem compreensível e completa do nosso negócio.
Consulte o nosso gabinete de relações com investidores antes de
facultar informações comerciais ou financeiras que não sejam do
domínio público a um membro da comunidade de investimento.

sejam elas formais ou informais,

formação e estão autorizados a prestar declarações à
comunicação social, investidores, governo ou entidades
científicas; mas todos nós interagimos com o público.
Lembre-se: comunicamos de forma honesta e não
fazemos alegações de saúde sobre produtos sem o apoio
de dados científicos, nem mesmo a familiares e amigos.

Os mesmos princípios são aplicados à forma
como comunicamos internamente. Seja honesto,

devem ser verdadeiras, adequadas

Divulgamos o nosso apoio. Somos transparentes acerca do nosso

e não devem induzir em erro.

papel no desenvolvimento de materiais que procuram influenciar
decisões políticas de interesse para a empresa. Tal inclui os resultados
do trabalho que financiámos sobre as implicações dos nossos produtos
na saúde, bem como quando terceiros apresentam dados ou perspetivas
em nosso nome, que tenhamos financiado, para informar decisões
políticas. Se ter conhecimento sobre o nosso apoio financeiro ou a
participação num projeto ou uma relação com alguém for um fator
relevante no sentido de tomar decisões em relação a tópicos relevantes
para a empresa, muito provavelmente teremos de o divulgar.

preciso e completo nas suas comunicações diárias.
Reserve o tempo necessário para ser compreensível.
Não confunda factos com opiniões. Caso tenha de fazer
suposições relativamente a um tópico, deixe bem claro
que é isso que está a fazer. A menos que faça parte das
suas funções, não faça avaliações jurídicas nem ofereça
pareceres jurídicos no que escreve.

Mantemos livros e registos precisos. Ter livros e registos
precisos não se limita às nossas demonstrações financeiras. Quando os
trabalhadores e a empresa comunicam qualquer informação comercial,
esta deve ser precisa, completa e atempada.

comunicação social para anunciar ou promover as nossas
marcas convencionais ou sem fumo. Siga as diretrizes
da empresa relativamente à utilização dos meios de
comunicação social. Compreenda que tudo o que diz
nos meios de comunicação social é uma comunicação
pública (a qual poderá ser interpretada incorretamente
como um comunicado da empresa, em vez das suas
perspetivas individuais) ou pode divulgar inadvertidamente
informação confidencial da empresa. Não devemos induzir
o público em erro nem infringir as leis de investimento
e confidencialidade.

Honramos as mesmas práticas
nas nossas comunicações e

saiba mais

registos internos.

PMI 1-C: Gestão da
Informação da Empresa
PMI 18-CG2: Directrizes
para Meios de
Comunicação Social
PMI 31-C: Comunicações
Externas e Declarações
Públicas

Conserve os registos exigidos por lei e pela empresa. Todas
as afiliadas possuem um calendário de conservação de registos que
indica os documentos que deve manter e durante quanto tempo.
Estes calendários garantem que a empresa possui a informação de que
necessita para operar e que cumprimos os requisitos regulamentares. Se
receber um Aviso de Retenção Legal (Legal Hold Notice), deve seguir as
respetivas instruções e conservar todos os documentos descritos.

O uso privado que faz dos meios de comunicação
social nem sempre é privado. Não use os meios de
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INTEGRIDADE
CIENTÍFICA

Integridade científica
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Fazemos ciência que as pessoas
podem valorizar e confiar.

Desenvolvemos produtos sem fumo utilizando métodos
científicos objetivos e multidisciplinares. Seguimos as normas

A nossa investigação é realizada sem a pressão
de obter resultados específicos. A nossa forma de

aplicáveis e os princípios das Boas Práticas de Laboratório e Boas
Práticas Clínicas na conceção dos estudos, interpretação dos dados e
avaliações regulamentares. Assumimos a liderança no desenvolvimento
de novos métodos, se nenhum existir. Utilizamos os conhecimentos dos
nossos cientistas numa vasta gama de disciplinas, de modo a cumprir ou
exceder os requisitos das exigentes autoridades competentes.

trabalhar incentiva todos os nossos cientistas a agirem
independentemente e a manifestarem-se sobre questões
científicas. Cada pessoa que trabalha num projeto
científico tem a obrigação de reportar sobre uma possível
transgressão científica.

A nossa investigação está relacionada
com a melhor compreensão sobre os
nossos produtos. Isto aplica-se a todo o
nosso trabalho científico, realizado por
nós e para nós. Esta secção centra-se
nos nossos produtos sem fumo, mas
todo o nosso trabalho científico deve
ser rigoroso, transparente e objetivo.
A credibilidade da nossa ciência é
fundamental para a aceitação dos
nossos produtos. Sabemos que se não
seguirmos as melhores práticas ou se

Os nossos processos de controlo de qualidade, entre outros,
garantem que os dados são precisos e fiáveis. Temos um forte
enquadramento da qualidade para realizar a nossa investigação de
produtos sem fumo durante as fases de desenvolvimento, de avaliação
e de vigilância após o lançamento. Não seguimos atalhos no nosso
trabalho científico. Garantimos que os resultados da nossa investigação
são rastreáveis e recuperáveis.

As pessoas tomam decisões importantes com
base na informação científica de que dispomos.
Siga o nosso processo de revisão interna antes de
comunicar resultados científicos, prestar declarações
da empresa ou apresentar alegações orientadas para o
consumidor. Compreenda a ciência subjacente antes de
comunicar questões científicas.

ignorarmos os valores da integridade
científica, não teremos sucesso.

Incentivamos a verificação externa das nossas conclusões.

saiba mais

A nossa investigação de produtos sem fumo é publicada em revistas
especializadas e acompanhamos as nossas conclusões científicas com
a partilha pública dos dados científicos. Colaboramos ativamente com
investigadores externos e agimos segundo as suas conclusões.

PMI 7-C: Regulação,
Desenvolvimento e Fabrico
de Produtos da PMI
PMIScience.com
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DOMÍNIO FISCAL
E COMERCIAL

domínio fiscal e comercial
O que fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Ajudamos a impedir a venda
ilegal dos nossos produtos e a
utilização indevida dos recursos
da empresa.

Temos práticas comerciais que se destinam à prevenção da
exploração criminosa. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual

Conhecer o seu Cliente e outras normas fiscais
e comerciais ajudam-no a fazer o seu trabalho
mais rapidamente e a afastar-nos dos problemas.

Um grande número de fumadores em
todo o mundo prefere as nossas marcas
a todas as outras. Isso é claramente algo
muito positivo, mas aumenta os incentivos
para os criminosos negociarem os nossos
produtos por via do contrabando, o que
constitui uma violação das leis aduaneiras
ou fiscais, ou utilizarem a nossa empresa
para a lavagem de dinheiro. Os padrões da
PMI são claros: Não toleramos, ignoramos,
facilitamos ou apoiamos o contrabando
ou lavagem de dinheiro/branqueamento
de capitais. Trabalhamos com os governos

indivíduos ou entidades procuram ocultar a origem de fundos ilícitos
ou fazer com que a origem dos fundos ilícitos pareça legítima. A PMI
cumpre as leis contra a lavagem de dinheiro utilizando procedimentos
que evitam receber dinheiro ou equivalentes a dinheiro que são os
produtos do crime. Para impedir o contrabando, as nossas afiliadas
monitorizam o volume de vendas dos clientes e tomam as medidas
necessárias se suspeitarem de desvios ilegais dos nossos produtos.

Analisamos os potenciais e novos clientes, fornecedores e
entidades terceiras de produção. Apenas fazemos negócio com

As práticas da empresa para verificar clientes e terceiros
podem parecer complicadas e morosas, mas ajudam o
nosso negócio a operar de forma mais eficiente e legítima.
Os EUA e outros países impõem restrições às negociações
com um determinado número de países e milhares de
indivíduos, sendo que a lista muda todos os dias. Os
nossos sistemas ajudam-nos a evitar infrações e a recolher
as informações de que precisaríamos para responder a um
pedido do governo.

os que partilham os nossos padrões de cumprimento e integridade. O
Departamento de Controlo Interno possui processos que identificam
os potenciais problemas com os parceiros comerciais. Fazemos duplas
verificações, de modo a garantir que não fazemos negócio com países,
regimes, organizações ou indivíduos que estão sujeitos a sanções
comerciais que temos de cumprir. Esta análise deve ser realizada antes
do início de uma nova relação comercial.

para parar a venda ilegal dos nossos
produtos. A nossa credibilidade nesta

Cumprimos as restrições de antiboicote. Ao abrigo da legislação

área depende do nosso estado de alerta

norte-americana, a PMI deve reportar ao Governo dos EUA (e não
cooperar com) qualquer pedido relacionado com boicotes externos
contrário à política do Governo dos EUA. Os trabalhadores não podem
tomar medidas, fornecer informações nem fazer declarações que
possam ser vistas como uma participação num boicote externo ilegal.
As informações atuais sobre os boicotes internacionais proibidos
encontram-se disponíveis junto do Departamento Jurídico.

relativamente às atividades ou práticas que

saiba mais

possam comprometer os nossos padrões.

PMI 9-C: Conheça o seu
Fornecedor
PMI 10-C: Conheça o seu
Cliente e Antidesvio
PMI 11-C: Formas de
Pagamento Aceitáveis
PMI 15-C: Fiscalidade
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CONFLITOS DE INTERESSE,
OFERTAS E ENTRETENIMENTO

Conflitos de Interesse, Ofertas e Entretenimento
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

Tomamos decisões justas e objetivas.

Divulgue potenciais conflitos de interesse. A sua vida privada

O processo para divulgar os conflitos de interesse é
simples, confidencial e justo. A empresa fornece ferramentas

Os conflitos de interesse ocorrem quando
as atividades pessoais, sociais, financeiras ou
políticas interferem com as responsabilidades
profissionais de um trabalhador. A maioria
dos conflitos de interesse envolve relações
pessoais, como ter um familiar próximo que
trabalha para uma empresa e procura fazer
negócio com a PMI. As nossas decisões
profissionais devem ser sempre baseadas
no que é melhor para a PMI e não para
nós pessoalmente. Ter um conflito não é
necessariamente um problema. Os nossos
requisitos relativamente aos conflitos de
interesse promovem uma tomada de decisão
justa, solicitando a divulgação, revisão e
potencial mitigação de conflitos que possam
afetar a nossa objetividade profissional. Do
mesmo modo, as nossas regras quanto a
ofertas e entretenimento proíbem receber
ou oferecer o que quer que seja que possa
influenciar o julgamento profissional. Isso
significa que podemos confiar uns nos outros
para tomar boas decisões e criar a nossa

saiba mais

reputação de fazer negócios honestamente.

PMI 13-C: Conflitos de Interesse
PMI 14-C: Interagir com
Funcionários Governamentais
e Parceiros de Negócio.
Actividade Política

é privada. A empresa respeita este aspeto, mas precisa de saber se há
situações em que os seus interesses privados podem interferir com as
suas responsabilidades profissionais. Deve divulgar os seus potenciais
conflitos de interesse ao Departamento de Ética e Cumprimento,
mesmo que pense que consegue gerir a situação sem assistência. A
maioria das pessoas sobrestima a sua capacidade de tomar decisões
objetivas quando confrontada com interesses pessoais concorrentes.
A melhor maneira de testar a sua objetividade é envolver pessoas que,
geralmente, conseguem encontrar formas de mitigar o conflito.

Não ofereça presentes ou entretenimento para
comprometer o juízo profissional de outros. Ofertas e
entretenimento são uma forma legítima de criar relações comerciais
e demonstrar estima. Mas as ofertas e o entretenimento não devem
ser utilizados para influenciar a objetividade das pessoas com quem
fazemos negócio. As especificidades estão nas nossas regras relativas
a ofertas. Utilize sempre o seu julgamento criterioso e evite tudo que
seja luxuoso ou pouco habitual ou que possa constranger os seus
colegas ou a empresa. Não participe em nenhum entretenimento
que seja de mau gosto ou de cariz sexual. Por norma, necessita de
obter aprovação para oferecer presentes de valor superior a 250 USD
durante um ano civil; as afiliadas poderão definir limites inferiores.

Não aceite presentes ou entretenimento que possam
influenciar a sua objetividade profissional. Não aceite nada
que viole as regras relativas a presentes da empresa ou que possa
constranger os seus colegas ou a empresa. Poderá necessitar de
aprovação para aceitar presentes ou entretenimento que ultrapasse
um determinado valor num ano civil, por isso, certifique-se de
que tem conhecimento das práticas da PMI relevantes ou dos
limites locais.

simples para os funcionários divulgarem os conflitos de interesse.
Na verdade, a maioria dos potenciais conflitos recebe aprovação,
com as condições adequadas para as partes envolvidas. Apenas as
pessoas estritamente necessárias irão analisar a sua divulgação do
conflito de interesse.

Quem é um familiar próximo? Um “familiar próximo” é um
companheiro ou companheira, pais ou padrastos e madrastas;
filhos e enteados; irmãos e irmãs; filhos e filhas de padrastos ou
madrastas; sobrinhos e sobrinhas; tias e tios; avós; netos; e parentes
por casamento. As regras do “familiar próximo” também abrangem
a pessoa com quem estabelece uma relação pessoal próxima.
Contacte o Departamento de Ética e Cumprimento para obter
orientação, caso não tenha a certeza se uma pessoa é um
“familiar próximo”.

Não aplique as regras relativas aos presentes a
circunstâncias em que não está a oferecer um presente.
Certifique-se de que compreende o que é um presente. Na nossa
relação com os decisores políticos e outros no âmbito do nosso
trabalho com produtos sem fumo, por vezes deixamos para
trás um dispositivo ou uma quantidade limitada de consumíveis
que não se destinam ao uso pessoal, mas sim para efeitos de
consciencialização ou propósitos de teste. Certifique-se de que
compreende as regras que regulam estes produtos.

Divulgar um Conflito de Interesse
Utilize o nosso formulário online ou contacte
diretamente o Departamento de Ética e Cumprimento.
A menos que pense que se trata de um assunto privado,
informe o seu supervisor.
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RESPONSABILIDADE PELA
CADEIA DE FORNECIMENTO

Responsabilidade pela Cadeia de FORNECIMENTO
O que Fazemos

Como Fazemos

O que Temos de Recordar

O nosso compromisso
assenta no crescimento a
longo prazo.

Continuamos a reduzir a nossa pegada de carbono
(carbon footprint). Temos metas anuais, de cinco

Trabalhamos com fornecedores que partilham o nosso
compromisso de cumprimento e integridade. As pessoas

anos e de vinte anos para reduzir a pegada de carbono
(carbon footprint) da nossa cadeia de fornecimento. As
nossas iniciativas abrangem a sustentabilidade na produção
agrícola, incluindo desflorestação, consumo de energia e de
água, reciclagem e emissões de CO2. Divulgamos o nosso
progresso anualmente.

com quem escolhemos trabalhar na nossa cadeia de fornecimento
e a forma como os nossos parceiros e fornecedores operam afetam
a nossa reputação e o nosso negócio. Se selecionar um novo
fornecedor ou se reavaliar um fornecedor atual, certifique-se de
que o mesmo compreende os nossos princípios e esteja atento a
qualquer situação que possa comprometer os nossos padrões.

Alcançar um crescimento a longo
prazo depende da sustentabilidade
das nossas cadeias de fornecimento
internas e externas. Estamos a
reduzir o impacto ambiental das
nossas atividades e a promover
a sustentabilidade dos recursos
naturais dos quais dependemos.
Trabalhamos no sentido de
responder às preocupações
relativas ao trabalho infantil
e forçado, às quais estamos
atentos. Estas ações melhoram
os resultados do nosso negócio
e também a vida das pessoas nas

Trabalhamos no sentido de eliminar o trabalho
infantil e forçado, bem como outros abusos
laborais na nossa cadeia de fornecimento. Não
toleramos o trabalho infantil ou forçado e não empregamos
crianças nem recorremos a trabalho forçado na nossa
empresa. Colaboramos com agricultores com base nas boas
práticas agrícolas a fim de melhorar a sustentabilidade das
suas colheitas. Esperamos que os agricultores implementem
os requisitos do nosso Código de Práticas de Trabalho
Agrícola. O nosso programa de solidariedade ajuda a criar
oportunidades para as comunidades rurais.

comunidades onde operamos.

saiba mais

Código de Práticas de
Trabalho Agrícola da PMI
PMI 8-C: Ambiente, Saúde e
Segurança de Pessoas e Bens
PMI 12-C: Contribuições
Caritativas
Princípios de Aquisição
Responsável da PMI

Esperamos que os nossos fornecedores
implementem os nossos Princípios de Aquisição
Responsável de uma forma diligente e transparente.
Na PMI, estamos empenhados em desenvolver a
nossa atividade comercial de acordo com os princípios
reconhecidos internacionalmente no que diz respeito a
direitos humanos, gestão do ambiente, integridade nos
negócios e anticorrupção. Acreditamos que os esforços
conjuntos com os nossos fornecedores para a criação de
uma cadeia de fornecimento sustentável proporcionarão
amplas oportunidades para fortalecer a nossa relação
comercial e para criar valor para as nossas empresas.
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Responsabilidades
do Supervisor

Responsabilidades do Supervisor
A cultura da nossa organização influencia as nossas ações.
A cultura empresarial é criada por vários fatores. Por exemplo, a forma como trabalhamos juntos em equipas, a nossa
reputação em termos de honestidade, a imparcialidade da organização, o respeito que demonstramos uns pelos outros e pelos
consumidores, as perceções das políticas empresariais, a pressão competitiva e mesmo os rumores contribuem, para o bem
e para o mal, para a nossa cultura empresarial. As pessoas em quem a empresa confia para supervisionar os outros têm uma
responsabilidade especial de moldar a nossa cultura empresarial e o ambiente de trabalho das suas equipas.

Conhecem e compreendem este Guia e os Princípios e Práticas da PMI relevantes para o
seu trabalho.
Todos os
supervisores
devem garantir
que as suas
equipas:

Compreendem que este Guia e os Princípios e Práticas da PMI são aplicados de forma justa
e consistente.
Sentem-se à vontade para reportar questões de Ética e Cumprimento e esperam que a empresa
ouça as suas preocupações.
Veem que fazemos negócio com integridade, demonstrando honestidade, equidade e respeito.

Preservar a cultura certa é muito mais difícil do que apenas dizer aos colaboradores para seguirem as regras. Acima de tudo, é
necessária uma liderança autêntica. Mostre o que significa agir com integridade. Ganhe a confiança da sua equipa, falando dos tópicos presentes
neste Guia. Faça perguntas, ouça e atue com base no que dizem.

Supervisionar outros exige coragem. A consistência e a credibilidade caminham lado a lado. Lembre-se de que ser líder não significa manter
a maioria feliz ou apaziguar um membro da equipa que seja particularmente difícil de lidar; ser líder significa inspirar os outros a seguir, criar
espírito de comunidade e desafiar construtivamente.

Se alguém reportar uma suspeita de conduta imprópria, lembre-se de que essa pessoa está a honrar a sua função enquanto
funcionário e deve ser tratada com respeito. Não faça investigações por conta própria. Contacte imediatamente o Departamento de Ética e
Cumprimento para que a empresa possa abordar o problema de forma objetiva.

A confiança tem de funcionar em ambos os sentidos. Se acha que o seu supervisor deve fazer mais para consolidar a nossa cultura de ética
e cumprimento, diga isso mesmo ao seu supervisor ou a outros na empresa.

31

Aplicabilidade e dispensa
Este Guia contém disposições obrigatórias que se aplicam a todos os funcionários, agentes e diretores
da PMI e a todos os que fazem negócio em nosso nome. As infrações a este Guia ou aos Princípios e
Práticas de Cumprimento poderão resultar em ações disciplinares, incluindo a rescisão contratual.
Não é admitida a dispensa de qualquer umas das disposições deste Código, exceto com aprovação do
Conselho de Administração.
Este Guia aplica-se à Philip Morris International Inc. e às suas afiliadas diretas e indiretas, designadas
coletivamente por Philip Morris International, PMI ou a empresa.
© Philip Morris International Management SA
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