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Ser a empresa de  tecnologia 
 médica mais confiável e 
 respeitada do mundo 
Na Getinge, nós fornecemos produtos e soluções que 
ajudam a salvar vidas no mundo inteiro. Temos o com-
promisso de obedecer a diversas regras e regulamenta-
ções para garantir uma operação responsável e trans-
parente. As expectativas sobre a empresa são cada vez 
maiores, tanto em termos de regulamentação quanto 
de questões éticas. 

Estamos conscientes de que programas de complian-
ce formais, como avaliações de riscos, treinamentos 
e controles, só são eficazes quando influenciam e 
orientam as decisões cotidianas. Para capacitar e 
apoiar todos os funcionários a tomarem decisões 
responsáveis, considerando todas as partes 
interessadas e o longo prazo, trabalhamos com 
o que chamamos de Liderança Responsável. O 
objetivo deste relatório é demonstrar como 
buscamos integrar ética e compliance em 
tudo o que fazemos, com enfoque em 
nosso programa Liderança Respon-
sável. 

VISÃO
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COMBATE AO  página 25 
SUBORNO E À  
CORRUPÇÃO

O suborno e a corrupção estão 
estreitamente ligados à distor-
ção da concorrência, fraudes em 
processos de licitação pública e 
uso indevido de recursos públicos. 
A Getinge trabalha ativamente 
para reduzir o risco de suborno e 
corrupção em todas as transações 
comerciais. 

COMPLIANCE  página 29 
NA SAÚDE  

Garantir a integridade e a transpa-
rência na interação e cooperação 
com profissionais de saúde e 
organizações de saúde é a nossa 
maior prioridade.

COMPLIANCE  página 31  
COMERCIAL  

A área de compliance comercial 
ganhou importância durante o ano. 
Cumprir as sanções comerciais 
e determinar proativamente os 
riscos relacionados é primordial.

DIREITOS HUMANOS   
  

O trabalho de identificar e ge-
renciar os riscos de violação de 
direitos humanos em toda a cadeia 
de suprimentos e valor vem sendo 
reforçado.

ANTITRUSTE  página 26  
  

O respeito a processos de licitação 
pública e concorrência leal é 
fundamental para garantir que os 
recursos públicos não sejam mal 
utilizados.

PROTEÇÃO DE DADOS página 27  
  

A Getinge tem o compromisso de 
preservar a confiança do cliente na 
segurança de seus produtos.

Áreas de Foco
Este relatório descreve os riscos mais significativos e as áreas de foco da 
Getinge em relação à ética empresarial e à liderança responsável, uma de 
nossas áreas prioritárias em sustentabilidade.
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Por que falamos em liderança responsável? 
Na Getinge, espera-se que cada funcionário e parceiro de negócios seja um "líder respon-
sável". Mesmo que minha função não seja liderar outras pessoas, estou liderando a mim 
mesmo e sou responsável pelas decisões que tomo todos os dias. 

Na Getinge, liderança respon-
sável significa ter paixão por 
fazer a coisa certa, ousar erguer 
a voz quando algo está errado e 
encarar os problemas de forma 
respeitosa e transparente. 

H á cada vez mais exigências 
sobre as empresas. Muitas ex-
pectativas sobre questões am-

bientais, direitos humanos e questões 
sociais transformam-se de "soft law" 
em "hard law". Não é mais aceitável 
dizer que trabalhamos em conformi-
dade com os mais elevados padrões 
éticos, convenções e compromissos 
sem demonstrar como isto é feito. 
Com o reforço das regulamentações, 
é importante garantir que nós não nos 
limitemos a cumprir a lei ao pé da letra, 
mas sim que estejamos conscientes da 
razão pela qual essas regulamentações 
estão sendo reforçadas. Não existe um 
interesse próprio nas exigências regula-
tórias, que muitas vezes são reforça-
das como consequência de diversos 
escândalos corporativos e condutas 
impróprias. As obrigações éticas e os 
requisitos legais estão intimamente 
ligados, nosso trabalho formal de com-
pliance tem o objetivo de garantir que 
cada um de nossos funcionários seja 
capaz de tomar decisões éticas e ser 
um líder responsável. 

Sabemos que nenhuma empresa ou 
indivíduo consegue ser ético o tempo 

inteiro. A finalidade de nosso trabalho 
de ética e compliance é fazer com 
que as decisões que tomamos hoje 
sejam bem informadas, equilibradas e 
possam resistir a análises minuciosas 
também no futuro.  Na Getinge, lide-
rança responsável significa ter paixão 
por fazer a coisa certa, ousar erguer a 
voz quando algo estiver errado e enca-
rar os problemas de forma respeitosa 
e transparente. Liderança responsável 
é assumir a responsabilidade juntos e 
pensar nas consequências de nossas 
decisões e ações aqui e agora.

Durante o ano, trabalhamos intensa-
mente com nosso programa Liderança 
Responsável. Criamos um portal de 
treinamento interativo, com entre-
vistas informativas GetInspired com 
especialistas mundiais como Alison 
Taylor, Ann Tenbrunsel, Francesca 
Gino, Guido Palazzo, Mary Gentile 
e Richard Bistrong, entre outros. 
Também preparamos estudos de caso 
GetPractical, que se aprofundam nas 
lições aprendidas do jeito mais difícil. 
Cada entrevista ou caso é concluído 
com questões GetPersonal, propician-
do a reflexão e a discussão em grupos. 

Esse programa é disponibilizado em di-
versas línguas, sendo assim acessível 
globalmente. Nosso objetivo é criar um 
movimento global dentro da empresa, 
a fim de aumentar a conscientização, a 
reflexão e o aprendizado. Acreditamos 
que isso reforçará nossa capacidade 
de tomar as decisões certas e cons-
truir uma empresa mais responsável, 
na qual temos orgulho de trabalhar.

Anna Romberg
Vice-Presidente Executiva  
das Áreas Jurídica, de Compliance e 
Governança 
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O modelo de governança 
para ética e compliance
Na Getinge, o trabalho de Ética e Compliance (E&C) vem garantir que esse 
compromisso seja assumido em todos os níveis da organização.

Comitê  
de Auditoria

Conselho  
de  Administração

Comitê  
de Ética CEO

Equipes Regionais de 
Jurídico, Compliance  

e Governança 
(incl. representantes 
regionais de E&C que 

trabalham com a equipe 
global de E&C)

Auditoria  
corporativa interna

Vice-Presidente 
 Executiva das 
áreas Jurídica, 

de  Compliance e 
 Governança

Equipe global  
de E&C

MODELO DE GOVERNANÇA

Investigações internas  
e monitoramento

A Getinge conta com um departamento 
independente de investigações internas 
que se reporta diretamente ao diretor 
global de Ética e Compliance.  

O Comitê de Ética da Getinge é  
responsável por supervisionar o proces-
so de investigação interno e determina 
se as respostas, remediações e ações 
disciplinares propostas são adequadas 
e suficientes. O Comitê de Ética é presi-
dido pelo CEO.

A área Jurídica, Compliance e 
Governança exerce uma função 
corporativa, de apoio às demais 

áreas do grupo na Getinge. A estrutura 
global da área Jurídica, de Compliance 
e Governança inclui a equipe global de 
Ética e Compliance (E&C), as equipes 
regionais de Jurídico, Compliance e 
Governança (incluindo representantes 
regionais de E&C que trabalham com 
a equipe global de E&C) e a Auditoria 
Interna Corporativa. Dentro das áreas 
Jurídica, de Compliance e Governança 

há também uma equipe separada para 
a proteção de dados e digitalização.

A equipe global de Ética e Complian-
ce tem a responsabilidade geral de 
garantir que os programas do grupo 
de Ética e Compliance sejam adequa-
damente planejados, que padrões, 
processos e ferramentas globais sejam 
desenvolvidos e que a implementação 
seja acompanhada e comunicada ao 
Comitê de Auditoria do Conselho de 
Administração e à equipe executiva da 
Getinge. O Comitê de Auditoria recebe 
atualizações sobre o trabalho de Ética 
e Compliance no mínimo trimestral-
mente. O Conselho de Administração 
recebe uma atualização de Ética e 
Compliance, incluindo atualizações 
sobre o perfil de risco da empresa, 
as tendências e a implementação do 
programa de compliance, no mínimo 
uma vez por ano.

A equipe global de E&C cuida do 
processo de investigação interna. A 
diretora de Investigações Internas é 
responsável por garantir que todos os 
relatos de suspeita de violação do Có-
digo de Conduta ou de não conformi-

dade sejam devidamente analisados, 
investigados e processados. O órgão 
gestor de investigações internas é o 
Comitê de Ética, que é um subgrupo 
do Time Executivo da Getinge. O Comi-
tê de Ética se reúne no mínimo cinco 
vezes por ano, antes de cada reunião 
do Comitê de Auditoria, e conforme 
necessário. A diretora de Investiga-
ções Internas também é responsável 
por monitorar os planos de remedia-
ção e por manter o Comitê de Ética e o 
Comitê de Auditoria informados a seu 
respeito.

A Getinge identificou seis áreas 
de foco com base no perfil de risco 
da empresa: Antitruste, Combate ao 
Suborno e à Corrupção, Proteção de 
Dados, Direitos Humanos, Compliance 
na Saúde e Compliance Comercial. 

O gerenciamento de risco dos 
parceiros de negócios é integrado em 
cada área de foco quando relevante. 
O trabalho operacional de Ética e 
Compliance é liderado pelas equipes 
regionais de Jurídico, Compliance e 
Governança, que têm a responsabili-
dade de dar apoio para garantir que as 

atividades comerciais sejam realizadas 
de acordo com os requisitos aplicáveis 
e para apoiar a implementação de di-
retrizes, processos e ferramentas glo-
bais. As equipes regionais de Jurídico, 
Compliance e Governança informam 
trimestralmente a E&C global sobre 
o andamento da implementação do 
programa.

Para garantir que a liderança res-
ponsável seja uma responsabilidade 

compartilhada, adicionamos parâme-
tros específicos de ética e compliance 
aos planos de bônus relevantes. Ao 
longo de 2021, desenvolvemos uma 
diretriz para a integração de ética e 
compliance nos planos de incentivo às 
vendas, além de definir critérios para 
avaliar ética e compliance como parte 
do programa global de incentivos de 
curto prazo.
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Como as tendências globais 
 influenciam nosso trabalho 
de Ética e Compliance
Estamos sempre atentos a novas regulamentações, expecta-
tivas das partes interessadas e tendências para garantir que 
nosso trabalho de ética e compliance seja atual e adequado 
aos riscos. O foco em ESG, desafios geopolíticos e mudanças 
na forma de trabalhar são as principais tendências que identi-
ficamos durante o ano. 

O termo ESG tornou-se consagrado. O que antes era um 
termo usado por investidores para incluir aspectos não 
financeiros e fatores externos, agora é amplamente utilizado. 
As equipes de ética e compliance estão determinando seu 
papel no que diz respeito ao ESG. Os relatórios externos são 
formulados de maneira a se adequar às categorias E, S e G. 
E e S parecem ser mais simples de medir e relatar, ao passo 
que a definição de G parece mais vaga. Na Getinge, reali-
zamos uma análise mais aprofundada de G durante o ano, 
a fim de adquirir uma compreensão adequada da maneira 
como os investidores definem e analisam nosso trabalho de 
 Governança. 

As tensões geopolíticas colocam as equipes de compliance 
à prova. A guerra na Ucrânia resultou em sanções adicionais. 
As cadeias de suprimentos, que já estavam perturbadas pela 
pandemia, ficaram ainda mais restritas. As empresas preci-
sam determinar sua pegada sob uma nova luz e a discussão 
sobre o risco político voltou à tona. A globalização não é mais 
garantida e os dilemas éticos são uma realidade. O papel 
das equipes de ética e compliance é garantir informações 
adequadas para a tomada de decisões comerciais holísticas 
em longo prazo. 

Durante a pandemia, muitos de nós aprendemos a trabalhar 
de outras maneiras. Reuniões virtuais, reuniões externas 
e entrevistas informais tornaram-se uma nova realidade. 
Como consequência da pandemia, os funcionários vêm se 
ajustando a novas maneiras de trabalhar; alguns voltaram ao 
escritório, enquanto outros continuam a trabalhar em casa 
ou remotamente. Na Getinge, acolhemos essa nova realidade 
com uma grande flexibilidade para os funcionários. Com co-
legas que raramente vão ao escritório, a redução de viagens e 
de supervisão física trazem novos riscos e oportunidades para
as equipes de Ética e Compliance. Precisamos garantir que 
nossos treinamentos e processos sejam adequados ao seu 
propósito e que inovemos na forma como projetamos e 
implementamos nossos programas.

Credores 
 (ESG)

Grupos 
 de interesse 

 social

Funcionários

Reguladores

Meio  
Ambiente

Sociedades  
e indivíduos

Investidores 
 (ESG) Getinge

1 2 3MEIO AMBIENTE, SOCIAL  
E GOVERNANÇA (ESG)

NOVAS MANEIRAS DE TRABALHARDESAFIOS GEOPOLÍTICOS 
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A equipe global de Ética e Compliance 

229
Profissionais dedicados e experien-
tes, membros em tempo integral da 
equipe regional, responsáveis pela 

implementação de nosso programa 
de E&C em regiões específicas.

A equipe global de Ética e Compliance 
é formada por 9 profissionais em 
tempo integral, responsáveis por 

criar, monitorar e aprimorar constan-
temente o programa de E&C.

43 +10.700
Embaixadores da ética (em 
 tempo parcial) em 22 países 
apóiam a organização como 

parceiros locais.

Funcionários da Getinge  
no mundo

16
Países com membros  

dedicados da equipe de Jurídi-
co, Compliance e Governança.

Na Getinge, Ética e Com-
pliance é uma responsa-
bilidade compartilhada, 
espera-se que todos os 
mais de 10.700 funcioná-
rios sejam líderes respon-
sáveis. O papel da equipe 
global de E&C é dar apoio 
e supervisionar a imple-
mentação dos programas 
de ética e compliance. 

   Equipe global de Ética e Compliance (E&C)

   Equipe regional de Jurídico, Compliance 
e Governança (incluindo  representantes 
regionais de E&C) 

   Embaixadores da ética da Getinge 

   Países onde a Getinge 
 tem operações próprias.
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Frida Berlin
Diretora Global de Ética e Compliance

Localização: Gothenburg, Suécia.

Experiência: Bacharel em  Administração 
de Empresas com foco em marketing. 
Mais de 10 anos de experiência na 
 criação e gestão de programas de ética e 
compliance em empresas globais, como 
Elekta e Volvo Cars. 

Equipe global

Alexandra Hespeler 
Coordenadora de Políticas Globais 

Alexis Wermuth 
Diretora de Compliance na Saúde

Emily Mantovani 
Gerente do Programa de E&C

Elisa Castrolugo  
Diretora de Investigações Internas  
e Monitoramento

Firuza Achilova  
Gerente Sênior do Programa de E&C

Jonas Elnefur 
Diretor de Compliance Comercial

Magdalena Kucypera 
Diretora de Gerenciamento de Risco de 
Parceiros de Negócios

Heather Holcomb  
Gerente Sênior de Investigações 
 Internas e Monitoramento

Ética e Compliance global
O trabalho de Ética e Compliance da Getinge tem como 
foco a liderança responsável. O objetivo principal é ins-
pirar e permitir que todos os funcionários demonstrem 
uma liderança responsável, além de propiciar uma cultura 
aberta e transparente. Liderança 

responsável

Melhoria 
contínua e 
relatórios

Avaliação 
 de riscos

Organização

Políticas e 
 procedimentos

 Treinamento e 
 comunicação

Speak Up e inves-
tigações

Remediação, 
ações 

 disciplinares  
e corretivas

 Terceiros 
 e M&A&D

M
on

ito
ra

mento

Implementação

Governança

N ós criamos e implementamos 
programas de Ética e Com-
pliance para todas as nossas 

áreas de foco: Combate ao Suborno e à 
Corrupção, Antitruste, Proteção de Da-
dos, Compliance na Saúde, Direitos Hu-
manos e Sanções Comerciais. Nossos 
programas de E&C são projetados de 
acordo com a orientação regulatória, 

as tendências de execução e as melho-
res práticas em evolução. A finalidade 
do trabalho formal de compliance é 
propiciar a tomada de decisões éticas 
e a liderança responsável em todos os 
níveis da organização. Nós mensura-
mos a implementação e o impacto de 
nosso trabalho. 

Medindo a implementação  
e o impacto 

A Getinge vem definindo KPIs 
para medir o que a companhia 
faz e qual o seu impacto

Porcentagem de novos parceiros de negócios 
que passaram por devida diligência
O processo de devida diligência é obrigatório 
desde março de 2020 

Todos os funcionários devem receber treina-
mentos relacionados à ética empresarial ao 
menos uma vez por ano
% de funcionários que receberam treinamento 
 em 2022

Denúncias Speak Up registradas por faixa de 
100 funcionários
Denúncias registradas em 2021

Recusa de relações com parceiro de negócios
inclui recusas em % de DD em novos parceiros 
desde março de 2020

"Sinto que meu gerente comunica claramente 
o significado e a importância da liderança 
responsável" Resultados da pesquisa de Cons-
cientização sobre Ética Empresarial 2022

Porcentagem de casos não anônimos em todas as 
denúncias Speak Up registradas  
com base nas estatísticas de relatórios de 2021 

Os funcionários concordam ou concordam 
totalmente que a Getinge está criando um 
ambiente no qual os funcionários se sentem à 
vontade para denunciar Pesquisa de Conscienti-
zação sobre Ética Empresarial 2022

85%

89,8%

0,6

76%

64%

68%

7,59%
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Região MEA e Ásia-Pacífico
A região MEA e Ásia-Pacífico tem nove especialistas motivados cuja missão é facilitar a excelência e a 
 confiança em nossas operações comerciais por meio da colaboração e do suporte proativo. Em mais um 
passo na direção de nos tornarmos a empresa mais confiável e respeitada do setor de tecnologia médica, 
realizamos uma série de atividades dentro e fora da região, junto a diversos interessados. 

Semana de Ética e Compliance
A equipe celebrou a Semana de 
E&C em abril de 2022. Ela foi criada 
para aumentar a conscientização, 
de maneira a não somente reforçar 
regras e regulamentações específicas, 
mas uma cultura geral de compliance 
junto a nossos parceiros de negócios 
externos. O evento durou uma semana 
e foi realizado online. Durante toda a 
semana, tivemos a participação e o en-
gajamento ativos da equipe comercial. 
Os presidentes regionais estiveram em 
evidência do início ao fim. Um número 
máximo de interações entre os par-
ceiros de negócios em tópicos como 
interação com profissionais da saúde, 

antitruste, controles comerciais, Com-
bate ao Suborno, conflitos de interesse, 
direitos de monitoramento e auditoria 
e denúncias. O evento foi concorrido 
e os participantes deram feedbacks 
positivos. 

Gerenciamento de risco 
 de parceiros de negócios
O gerenciamento de risco de parceiros 
de negócios da Getinge foi iniciado 
como um modo de compreender a cul-
tura corporativa e a conscientização e 
as práticas de compliance de nossos 
parceiros, bem como para reforçar 
nossas relações. A equipe visitou 
diversos distribuidores e vendedores 

Santosh Kumar Singh
Diretor das Áreas Jurídica, de Complian-
ce e Governança Leste Asiático, Japão, 
Oriente Médio e África, Sudeste  
Asiático-Pacífico

Localização: Dubai, EAU

Experiência: Ex-agente policial,  Bacharel 
em Direito, Mestre em Administração 
de Empresas e BTEC Nível IV da Edexcel 
em investigação do local de trabalho. 
Mais de 25 anos de experiência nas áreas 
 Jurídica e de Compliance 

Equipe regional

Annie Liu
Representante de E&C Leste Asiático
Iris Zheng
Consultora Jurídica Regional, Leste 
Asiático
Bhavna Arora
Representante Regional das Áreas Jurídica 
e de E&C SAPAC (Sul da  Ásia-Pacífico)
Reemah Dalem
Representante das Áreas Jurídica e de 
Compliance, Arábia Saudita
Swati Chauhan
Representante Regional das Áreas Jurídica 
e de E&C, Oriente Médio e África (MEA) 
Takashi Yoshida
Consultor das Áreas Jurídica e de 
 Compliance, Japão
Raelyn Kinilitan
Coordenadora das Áreas Jurídica, de 
Compliance e Governança, MEA, Leste 
Asiático, SAPAC e Japão
Harshita Harlalka 
Representante de E&C, Índia
Yasmin Sanchawala 
Consultora Jurídica, Índia

na Tailândia e no Japão. Essas visitas 
articulam o compromisso da Getinge 
com a liderança responsável e refor-
çam o código de conduta dos parceiros 
de negócios da Getinge. Nosso plano é 
concluir o processo de gerenciamento 
de risco de parceiros de negócios em 
alguns dos países da região até o final 
deste ano. 

Possibilitar e inspirar  
a liderança responsável
A região introduziu atividades conjun-
tas para impulsionar uma parceria forte 
graças aos embaixadores da ética. A 
equipe de gestão e a equipe de vendas 
participaram de diversas sessões e 

discussões em grupo com ênfase 
nas políticas e diretrizes. Todos os 
funcionários receberam comunicações 
mensais sobre diversos tópicos de 
ética e compliance. Além disso, atual-
mente estão sendo realizados estudos 
de caso semestrais em diferentes áreas 
comerciais da região. Juntamente 
com a equipe global de E&C, reflexões 
contínuas sobre a liderança responsá-
vel e o engajamento dos embaixadores 
da ética são as principais prioridades 
da região. 

Santosh Kumar Singh
Diretor Regional das Áreas Jurídica, de 
Compliance e Governança

Destaques das Regiões
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Região Europa Central/do Norte 
e Centro-Oriental
A equipe das Áreas Jurídica, de Compliance e Governança da Getinge na Europa Central, do Norte e Centro- 
Oriental atua como um capacitador da liderança responsável, impulsionando a Getinge no caminho para se 
tornar a empresa de tecnologia médica mais confiável e respeitada do mundo. A região, onde a Getinge possui 
áreas comerciais, fábricas e unidades de vendas instaladas, é diversificada e complexa em muitos aspectos.  

A equipe regional desenvolve e cria 
uma cultura de compliance graças a 
uma oferta de educação, treinamento e 
interação cotidiana. As áreas comer-
ciais da Getinge ajudam a divulgar o 
programa global de compliance. Dentre 
as prioridades da equipe em 2022 estão 
a compliance comercial e sanções, 
compliance na saúde, interação com 
profissionais de saúde e organizações 
de saúde, inspeções surpresa e privaci-
dade de dados.  

A guerra
Atender às expectativas regulatórias 
em constante evolução requer uma 

mentalidade de melhoria contínua 
e atualizações constantes em um 
ambiente regulatório dinâmico. Nesse 
sentido, a guerra Rússia-Ucrânia exige 
atenção particular da equipe, colocan-
do a compliance comercial e as san-
ções no topo das prioridades europeias 
de ética e compliance. 

Combate ao Suborno e  
à  Corrupção
A França e a legislação Sapin II dirigi-
ram um exercício de avaliação de risco, 
colocando a Getinge na luta contra a 
corrupção.

Juliana Ugarelli 
Diretora de Projetos Jurídicos Globais 
e Diretora Interina de LCG na Europa do 
Norte e Centro-Oriental*

Localização: São Paulo, Brasil

Experiência: Mais de 20 anos de ex-
periência na prática interna das áreas 
Jurídica e de Compliance, assessorando 
empresas globais em mercados e indús-
trias altamente regulamentados, como 
os de saúde, prestando consultoria e 
aconselhamento a líderes empresariais 
com foco particular em negociações de 
contratos complexos, reorganizações e 
a integração das funções jurídicas com a 
empresa no mundo real. 

* Amélie Elias, diretora de LCG na Europa 
Central/do Norte e Centro-Oriental, está 
atualmente em licença maternidade

Equipe regional

Efe Önde 
Diretor das Áreas Jurídica e de E&C, 
Norte da Europa

Alexandra Kuznetsova 
Representante Regional das Áreas Jurí-
dica e de E&C – Europa Centro-Oriental

Andreas Metzner 
Representante das Áreas Jurídica e de 
E&C, DACH e BeNeLux

Myriam Agogue 
Diretora Jurídica e de Compliance, França

Camille Boucault 
Responsável de Compliance Antipresen-
te e Transparência, França

Compliance na saúde e inovação
A compliance na saúde está muito 
presente nos projetos de pesquisa e 
desenvolvimento geridos pela região, 
uma vez que a Getinge está sempre na 
vanguarda das tecnologias inovadoras 
e do desenvolvimento de produtos 
para salvar vidas usando suas fábricas 
situadas na Europa. 

Programa Embaixador da Ética
O programa Embaixador de Ética está 
bem estabelecido na EuropaCentro-
-Oriental e do Norte. Seus represen-
tantes somam esforços para realizar 
o compromisso da Getinge de fazer 

negócios com o mais alto grau de ética 
e integridade. 
 
O futuro e além
A equipe continuará trabalhando para 
reforçar o programa global de ética 
e compliance da Getinge em toda a 
região, integrado às áreas de negócios 
da Getinge, estimulando o comporta-
mento ético como impulsionador de 
negócios sustentáveis. 

Juliana Ugarelli
Diretora Regional Interina das Áreas 
Jurídica, de Compliance e Governança

Destaques das Regiões
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Região Sul da Europa e América Latina
Os países do Sul da Europa e da América Latina são estratégicos em termos de crescimento e oportunidades, mas 
ao mesmo tempo frequentemente contaminados por corrupção, turbulências governamentais e dificuldades eco-
nômicas. A equipe de Ética e Compliance da Getinge nessas jurisdições é composta por profissionais com sólida 
formação, plenamente capazes de orientar a empresa a manter um desempenho ideal dentro dos limites legais e 
éticos estabelecidos.

Bruno Ferraz de Camargo
Diretor das Áreas Jurídica, de Com-
pliance e Governança do Sul da Europa 
e América Latina

Localização: São Paulo, Brasil

Experiência: Advogado, LLM em Direito 
Empresarial Internacional e Direito da 
União Europeia e pós-graduado em 
Administração de Empresas. Certificado 
como Compliance and Ethics Professio-
nal – International (CCEP-I) desde 2012, 
com mais de 25 anos de experiência 
em escritório particular e consultoria 
interna nas áreas jurídica e de ética e 
compliance e governança globais.

Equipe regional

Alejandra Rodriguez 
Coordenadora das Áreas Jurídica e de 
E&C, México

Fabiana Navarro 
Gerente Jurídica, Brasil e Colômbia

Babila Gipponi 
Diretor de E&C Sul da Europa e LatAm, e 
Jurídico Sul da Europa

Danielle Barreto 
Coordenadora de E&C, Brasil

Brasil
Sessões de treinamento promovidas 
pela equipe de E&C ao longo de 2022 
com o objetivo de esclarecer questões 
cotidianas relacionadas a Ética e Com-
pliance. A equipe tem dialogado fre-
quentemente com o Departamento de 
Licitações, enriquecendo as questões e 
dilemas relativos à participação em lici-
tações públicas. Alguns exemplos são a 
sessão de atualização sobre antitruste 
para responder a questões anterior-
mente enviadas pelas áreas comerciais; 
e a apresentação para representantes, 
distribuidores e equipe de vendas no 
dia anterior à Feira Hospitalar.

Em julho, aproveitando a reunião 
de equipe no Brasil, foi realizada uma 
assembleia de 1,5 hora dedicada a E&C, 
no formato de um bate-papo interativo
com o diretor-geral e a diretora de 
vendas.

Colômbia/ SSA
As recentes melhorias implementadas 
pelo governo colombiano nas  
regulamentações relacionadas 
ao combate à lavagem de 
dinheiro (SAGRILAFT) e 
a programas de ética 

(PTEE) impulsionaram as iniciativas de 
E&C na Colômbia. Uma empresa local 
foi contratada para auxiliar na revisão 
do programa de E&C da Getinge e 
identificar os ajustes necessários para 
cumprir a lei local.

O destaque do treinamento foi o 
diálogo sobre E&C durante a Reunião 
Anual de Vendas da SSA, em fevereiro, 
com a participação de funcionários e 
terceiros. 

México/ CAMCAR
A equipe de E&C realizou uma Avalia-
ção de Risco em 2021 nas operações 
da SSU no México, o que resultou em 
alguns planos de ação para mitigar os 
riscos identificados. Como muitos pla-
nos de ação incluíam iniciativas de trei-
namento, foram programadas quatro 
sessões sobre temas como liderança 
responsável e cultura 

Speak Up; políticas de GetBasics e E&C; 
conflitos de interesse e fundamentos 
do programa de E&C e interações com 
profissionais de saúde para terceiros. 

Outra iniciativa vinculada à Ava-
liação de Risco 2021 é um coaching 
realizado em reuniões semanais entre 
a E&C e o novo gerente de distribuição 
da CAMCAR.

Península Ibérica – Portugal e 
Espanha
O principal projeto relacionado a 
E&C na Península Ibérica é análise de 
devida diligência da base histórica de 
distribuidores e representantes. Um 
total de 22 parceiros está em análise, 
sendo que 20 já foram concluídas.

Sobre o tema da sensibilização 
a E&C, foi apresentada uma forma-
ção personalizada sobre conflito de 

interesses a liderança 

da Península Ibérica, seguida de uma 
divulgação manual de formulários de 
conflitos de interesse por funcionários 
com conflitos de interesse potenciais ou 
reais. 

O treinamento de inspeções surpresa 
também foi realizado em idiomas locais 
para Portugal e Espanha, com nova 
explicação sobre antitruste e o procedi-
mento para receber as autoridades no 
escritório durante uma inspeção.

Itália
O diálogo de E&C sobre a política ABC, 
o Código de Conduta dos Parceiros de 
Negócios e a interação com profissionais 
de saúde foram realizados em diversas 
sessões com a equipe local e todos os 
distribuidores e agentes na Itália no idio-
ma local (58 parceiros). O diálogo de E&C 
é um formato em que o representante 
de E&C discute com o diretor-geral local 
e as equipes de gestão sobre diferentes 
tópicos.

Bruno Ferraz de Camargo
Diretor Regional das Áreas Jurídica, 

de Compliance e Governança

Destaques das Regiões
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Região América do Norte 
A Getinge está comprometida em realizar negócios com o mais alto grau de ética 
e integridade. O compromisso da Getinge na América do Norte inclui garantir que 
todos operem em conformidade com todos os requisitos legais e regulamentares 
aplicáveis. 

 A estrutura fundamental do programa 
norte-americano começa com o Pro-
grama Global de Ética e Compliance 
da Getinge e evolui continuamente 
para se adequar aos negócios e ativi-
dades norte-americanas da Getinge.

Construindo a equipe 
Especificamente, os esforços na 
América do Norte têm se concentrado 
na construção da equipe de ética e 
compliance e em garantir que os diver-
sos elementos do programa existam 
em toda a região. Estrategicamente, a 
abordagem começa com a Liderança 
Responsável e se estende ao desenvol-

vimento e fornecimento de princípios 
que orientam nossas interações 
profissionais com clientes e parceiros 
de negócios.

O foco durante o ano passado 
Ao longo do ano passado, a Getinge 
concentrou seus esforços em esta-
belecer diretrizes claras específicas a 
cada região, oferecendo treinamento e 
desenvolvendo controles para apoiar 
as atividades comerciais norte-ameri-
canas. Além disso, temos concentrado 
esforços em destacar as principais 
iniciativas globais, como Speak Up e 
Liderança Responsável, para auxiliar 

Adam Falkowitz
Diretor das Áreas Jurídica, de 
 Compliance e Governança, América 
do Norte

Localização: Wayne, New Jersey, 
 Estados Unidos

Experiência: Advogado com 15 anos de 
prática relacionada à saúde e às ciências 
da vida. Fraude e abuso de assistência 
médica nos EUA, FCPA e foco em direito 
corporativo. Experiência prévia em 
gerenciamento de ações de fiscalização 
nos EUA e na criação de funções jurídi-
cas e de compliance internacionais. 

Equipe regional

Charlene E. Davis 
Diretora Regional de E&C,  
América do Norte

Kenneth White 
Gerente de Compliance

Natascha Backes 
Gerente Sênior de E&C

na promoção e integração de ética, 
compliance e integridade dentro da or-
ganização.  É importante ressaltar que, 
além de garantir interações adequadas 
entre si, funcionários do governo e 
clientes, o objetivo da Getinge tem sido 
promover uma cultura corporativa de 
abertura, conscientização e engaja-
mento na América do Norte. 

O programa norte-americano de 
ética e compliance continuará promo-
vendo a ética na tomada de decisões e 
a desenvolver práticas de compliance 
que ajudem a garantir o sucesso dos 
negócios. 

Compliance na saúde/ 
Regulamentação de fraudes e 
abusos específica à região
Durante o ano, continuamos a de-
senvolver nosso trabalho de ética e 
compliance relacionado à compliance 
na saúde, com foco específico nas leis 
e regulamentações regionais. Desen-
volvemos diretrizes locais, guias de 
referência rápida e diversos processos 
internos, como bolsas, feiras etc.

Adam Falkowitz
Diretor Regional das Áreas Jurídica, de 
Compliance e Governança

Destaques das Regiões
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Programa Embaixador 
da Ética

E m novembro de 2021, a Getinge 
lançou um programa global, 
Embaixador da Ética. O Programa 

Embaixador da Ética é uma iniciativa 
essencial no âmbito da Liderança 
Responsável #ItStartsWithMe, que 
visa constituir parceiros locais com a 
intenção de disseminar conhecimento 
e apoiar a organização em questões 
importantes de ética empresarial, 
integridade e compliance. “Esperamos 
que isto abra espaço para ainda mais 
discussões e conversas sobre dilemas 
éticos, decisões difíceis, opiniões diver-
sas e liderança responsável em geral”, 
diz Frida Berlin, diretora global de Ética 
e Compliance. Os embaixadores são 
escolhidos de maneira a abranger 
todas as partes da organização e do 
mundo. Sua principal responsabilidade 
é participar da construção de uma 
forte cultura de ética empresarial em 
toda a empresa.

Em resumo, um embaixador da ética da 
Getinge deve:
• Ser uma pessoa confiável para con-

versas, questões ou preocupações
• Estar disponível para os colegas que 

os procurarem
• Encaminhar os assuntos que exigem 

atenção especializada para o depar-
tamento de Ética e Compliance

• Auxiliar, cooperar e comunicar com o 
departamento de Ética e Compliance 
para desenvolver, dar feedback e 
aprimorar diferentes programas de 
E&C

Os 15 primeiros embaixadores da ética 
foram nomeados em novembro de 
2021 – e recentemente o programa 
foi ampliado com mais 28 membros 
na equipe. Atualmente, o programa é 
composto por 43 embaixadores em 22 
países, abarcando todas as partes da 
organização e do globo.

O programa abrange todas as partes da organização 
em todo o mundo. Os embaixadores desempenham um 
papel importante na construção de uma cultura ex-
pressiva de ética empresarial em toda a empresa.

Pode-se, por exemplo, entrar em contato com um embaixa-
dor da ética para...

... Debater questões relacionadas ao código de conduta ou políticas 
globais

... Discutir um dilema ou preocupação ética

... Indicar uma área de compliance que precisa de mais comunica-
ção e treinamento

... Tomar um café e bater um papo sobre Liderança Responsável, 
integridade ou outro tema relacionado

Relatório de Ética e Compliance 2022
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E sta é uma das principais conclu-
sões de uma conversa entre Pau-
lo R. Kaufman (Gerente sênior de 

Qualidade e Compliance Regulatório) e 
Aurélio Kalaes Carmona (Diretor-geral 
Brasil) sobre os desafios e recompen-
sas de ser um embaixador da ética e 
trabalhar com Liderança Responsável 
no Brasil e na América Latina.

Com experiência de 20 anos na 
Getinge na América Latina, Paulo R 
Kaufman desempenhou um papel fun-
damental na jornada de transformação 
da empresa.

“Eu diria que, desde que cheguei, tra-
balhei para muitas empresas diferen-
tes em uma só. Hoje, a Getinge é uma 
empresa verdadeiramente integrada. 
A integração é um fator essencial de 
sucesso para nós. A cooperação, e 

não o isolamento, tem sido uma parte 
importante da liderança responsável”, 
comenta. 
“O programa Liderança Responsável 
tem tudo a ver com conectar-se com 
nossos valores e trazê-los para o traba-
lho. Precisamos ser um exemplo para 
nossos colegas, mas também para nos-
sos filhos. Somos a mesma pessoa em 
nossa vida profissional e em nossa vida 
pessoal”, continua Paulo R. Kaufman.

Após denúncias de má conduta no 
Brasil em 2017, a Getinge trabalhou 
duro, tanto internamente quanto com 
reguladores, para garantir que esse 
tipo de incidente não se repita. Aurélio 
Kalaes Carmona começou a trabalhar 
na empresa logo após as denúncias.

“Foi um momento decisivo para 
a Getinge e, ao mesmo tempo, um 

pesadelo. Tenho muito orgulho do que 
foi feito desde então, com a criação de 
um ambiente seguro e o aumento da 
confiança entre fornecedores, clientes, 
acionistas e, principalmente, nossos 
funcionários”, afirma, e prossegue: 
“Na época, estávamos desmotivados, 
mas agora estamos cheios de energia. 
Nossa jornada só foi possível graças ao 
apoio total da sede e da equipe global. 
E agora estamos em um bom momen-
to - nossa equipe trabalha junta, atua 
junta e reage junta”.

Paulo R. Kaufman acrescenta que, 
como embaixadores da ética, eles 
devem dar o exemplo.

“Não somos perfeitos, nem sempre 
fazemos a coisa certa, mas temos de 
corrigir nossos erros e nunca mais 
repeti-los. É um processo constante de 

“Independentemente do cargo, todos temos de seguir nossos princípios e trabalhar continuamente 
em nossa reputação enquanto empresa. É impossível separar quem você é na vida pessoal da sua 
vida profissional – especialmente quando seu comportamento pessoal pode afetar negativamente 
sua imagem profissional e vice-versa”.

Precisamos ser um exemplo para nossos 
colegas – mas também para nossa família e 
entes queridos

autoanálise. É uma jornada contínua 
que certamente refletirá em nossos 
resultados”, afirma.

Ao discutir a situação atual do 
mundo e do Brasil, ambos dizem que 
foi “um ano interessante”.

“Tem sido uma situação de mercado 
particular, com logística maluca, uma 
guerra etc. Mas seguimos sempre 
adiante, com um alto desempenho 
e um sorriso no rosto. Trabalhar aqui 
não é uma obrigação, é uma escolha, 
e pessoalmente quero trabalhar aqui 
pelo resto da vida”, afirma Aurélio 
Kalaes Carmona.

Paulo R. Kaufman, Gerente Sênior de Qualidade 
e Compliance Regulatório

Aurélio Kalaes Carmona, Diretor 
-Geral Brasil

ENTREVISTA COM EMBAIXADORES DA ÉTICA
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L izelle Oosthuysen mudou-se re-
centemente da África do Sul para 
Dubai, onde é responsável pelo 

desenvolvimento de terapias, especial-
mente no portfólio cardiovascular. Ela 
lembra que, no dia em que foi escolhida 
para ser Embaixadora de Ética, ficou 
empolgadíssima. 

“Eu era perfusionista e trabalhei na 
área por muitos anos em hospitais 
e unidades de terapia intensiva. Na 
época, as interações com o setor pro-
vavelmente não eram tão controladas 
como hoje. Muitas vezes, escolhia-se o 
provedor que oferecia mais, e esse tipo 
de coisa me dava um nó no estômago. 
Eu queria oferecer o melhor tratamen-
to ao meu paciente, e era muito difícil 
para mim testemunhar aquele suborno 
generalizado. Fiz muitos inimigos por 
não querer fazer parte daquilo”, conta 
Lizelle Oosthuysen. 

“Percebo que nem todos os meus 
colegas atuais tiveram a mesma ex-
periência em primeira mão, e é ótimo 
ver que a E&C está dando destaque a 
esse tema e que podemos contribuir 
por meio do Programa Embaixador”, 
continua ela.

Issam Maraghy também viveu a 
experiência de testemunhar uma 
conduta questionável em primeira 
mão. Originário do Egito, ele exerceu 
a medicina no país por dez anos antes 
de ingressar na empresa em 2012. Ele 
começou na área de aplicação clínica 
com cirurgia cardiovascular e cardíaca. 
Com o tempo, interessou-se pelo 
marketing e atualmente é responsável 
pelo desenvolvimento de negócios 
para a região Oriente Médio e África. 

“Para mim, foi um privilégio ter sido 
escolhido como um dos primeiros 
embaixadores da ética. Fiquei muito 

interessado, porque também venho da 
prática médica e vi muitas coisas que 
me fizeram pensar”, diz.

“Quando eu tinha 25 anos, lecionava 
medicina em uma instituição privada 
no Cairo e participava de entrevistas 
de emprego. Um dia, veio uma mulher 
que acertou todas as perguntas, e eu 
achei que ela seria perfeita para o car-
go. Feitas as entrevistas, meu superior 
disse que não a contrataria por causa 
de sua religião – no Egito, a religião 
vem escrita na carteira de identidade. 
Fiquei num dilema, porque aquilo não 
me parecia correto, mas eu não sabia 
o que fazer porque tinha um cargo de 
nível júnior e estava em meu período 
de experiência. Hoje, entendo que 
poderia ter agido diferente, deveria ter 
agido diferente”, diz.

Segundo Issam Maraghy, o progra-
ma Liderança Responsável oferece 

Antes de ingressar na Getinge, tanto Lizelle Oosthuysen quanto Issam Maraghy testemunharam, 
em suas vidas profissionais, eventos que eram contrários aos seus conceitos de ética no local 
de trabalho. Hoje, como embaixadores da ética, ambos estão profundamente comprometidos 
em garantir que as questões de ética e compliance sejam constantemente discutidas entre os 
colegas para evitar má conduta.

Colocamos a liderança responsável no  
centro das atenções sempre que podemos

ótimas ferramentas para analisar 
as circunstâncias e tomar decisões 
adequadas. 

"Foi uma revelação", diz ele.
Além de entender os riscos para a 
empresa, os vendedores também 
precisam ser mais criativos e descobrir 
novas maneiras de causar impacto, em 
vez de apenas colocar um envelope 
nas mãos de alguém, ressalta Lizelle 
Oosthuysen. 

“O programa Embaixador da Ética 
toca no ponto certo e, como embai-
xadores em campo, trabalhamos 
com isso continuamente, criando 
engajamento em diferentes níveis. Por 
exemplo, em torno da máquina de café, 
temos muitas conversas significativas, 
e é aí que causamos o maior impacto”, 
diz ela. 

Como embaixadores, Lizelle Oosthy-
sen e Issam Maraghy enviam e-mails 

temáticos para seus colegas regionais 
uma vez por mês, fazem estudos de 
caso trimestrais do programa Lide-
rança Responsável e participam de 
reuniões regionais mais amplas para 
aprofundar determinados tópicos. 
“Colocamos a Liderança Responsá-
vel no centro das atenções sempre 
que podemos, especialmente no 
que diz respeito às interações com 
os profissionais de saúde. Também 
estamos falando disto aos nossos 
clientes, para que saibam que as coisas 
estão mudando e que é assim que 
fazemos negócios. É muito satisfatório 
constatar que nossos colegas estão 
apresentando um nível cada vez maior 
de conscientização. Eles talvez não 
tenham todas as respostas, mas estão 
fazendo as perguntas", dizem.

Lizelle Oosthuysen, Gerente de Desenvolvimen-
to de Terapias, Cardiovascular, Oriente Médio 
e África

Issam Maraghy, Diretor de Desenvolvimento  
Comercial, Terapias Intensivas,  Oriente Médio 
e África

ENTREVISTA COM EMBAIXADORES DA ÉTICA
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Principais Desenvolvimentos 

2022, a Getinge iniciou um projeto para 
aprimorar ainda mais a metodologia de 
avaliação de riscos, que será imple-
mentado em 2023.

Uma análise conjunta das causas foi 
realizada em colaboração com a Audi-
toria Corporativa Interna. A análise visa 
identificar questões estruturais, que 
podem levar a um aumento do risco de 
compliance. A análise de causas foi dis-
cutida na equipe executiva e no Comitê 
de Auditoria e Risco do Conselho.

Políticas e procedimentos
A estrutura de políticas globais da Ge-
tinge consiste em 14 políticas globais e 
diretrizes e instruções relacionadas. No 
ano passado, as políticas globais foram 
revistas e as seguintes políticas foram 

Nos últimos três anos, a Getinge fez investimentos e melhorias signifi-
cativas para fortalecer seu programa de Ética e Compliance. Dentre as 
principais áreas de desenvolvimento, estão:

GetBasics
Na Getinge, todos são responsáveis por criar um local de trabalho onde todos 
seguem as regras, assumem a responsabilidade por suas ações e trabalham 
juntos de forma eficaz. Em novembro de 2021, a Getinge lançou sua nova pla-
taforma GetBasics. A plataforma GetBasics traz uma visão geral da estrutura 
básica de como trabalhar na Getinge e oferece fácil acesso a documentos de 
orientação empresarial aplicáveis globalmente. Na GetBasics, os funcioná-
rios encontrarão informações sobre:

Como operar

• O modelo de operação
• As três áreas 

 comerciais
• As diferentes funções 

de suporte

Quais requisitos  
orientam o  

trabalho diário

• Código de Conduta
• Estrutura da Política  

Global, com 14  
políticas globais

• Requisitos por função

Como agir 
 com responsabilidade

• Tomada de decisões
• Liderança responsável
• Speak Up

atualizadas: Política Global de Com-
pliance Comercial, Política Financeira, 
Política de Informações Privilegiadas, 
Política de Governança Corporativa, 
Política de Combate ao Suborno e à 
Corrupção As políticas globais foram 
traduzidas em doze idiomas e são de 
fácil acesso a todos os funcionários na 
nova página GetBasics da intranet da 
Getinge, além de estarem disponíveis 
publicamente no site da Getinge. Cada 
pessoa jurídica é responsável por ado-
tar formalmente o código de conduta 
e as políticas globais, incluindo as 
diretivas globais relacionadas.

Avaliações de risco  
Em 2022, a Getinge iniciou avaliações de 
risco na Colômbia, África do Sul, Tailân-
dia, Taiwan e China. A empresa também 
desenvolveu um protocolo formal para 
conduzir as avaliações de risco usando 
uma abordagem baseada em risco e 
perícia forense quando relevante. As 
equipes regionais de LCG conduzem 
as avaliações de risco localmente, 
concentrando-se sobretudo nos riscos 
relacionados à corrupção, antitruste, 
controles de comércio e exportação, e 
desenvolvem planos de mitigação para 
reduzir os riscos mais significativos. 

As lições aprendidas nas avaliações 
de risco são incorporadas ao plano do 
programa de E&C, bem como às inicia-
tivas globais de treinamento. Durante 

Número total de unidades  
avaliadas anualmente quanto a 
riscos relacionados à corrupção 

5
2022

7
2021

3
2020

Desde o lançamento, 55 documentos novos ou revisados foram publicados e 
as visitas ultrapassaram 130.000, o que significa em >12.000 visitas por mês.

Acesse as Políticas Globais da Getin-
ge em www.getinge.com/code-of- con-
duct/policy-summaries/

Destaques do programa
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Saúde e Organizações de Saúde" foi 
lançado para todos os funcionários 
no mundo inteiro. Trata-se de um 
treinamento interativo baseado em 
situações, com módulos que ilustram 
as regras que devem ser seguidas nos 
contatos com clientes e outras intera-
ções com profissionais e organizações 
de saúde. O treinamento abrange 
tudo, desde o local e a sala em que 
são feitas as reuniões até as bolsas 
de estudo e doações, e é baseado 
nos sete princípios fundamentais de 
integridade, benefício, transparência, 
proporcionalidade, documentação, 
imagem e percepção e separação. Até 
o momento, 7.733 (83%) funcionários 
concluíram o programa de e-learning 
Compliance na Saúde.

Outra área de foco é Antitruste e 
Concorrência Leal. Nosso programa 
global Desenvolvimento de Gestão 
Comercial (CMD) inclui um workshop 
dedicado a antitruste e concorrência 
leal. Em 2021, mais de 40 líderes se-
niores de gestão comercial e funções 
globais participaram do treinamento 

Em dezembro de 2021, como parte das 
atividades de comunicação do reco-
nhecimento do Dia Internacional de 
Combate à Corrupção, um novo e-lear-
ning de Combate Global ao Suborno e 
à Corrupção foi lançado para todos os 
funcionários no mundo inteiro. 89,8% 
dos funcionários concluíram o progra-
ma de e-learning. Além do e-learning 
de Combate ao Suborno e à Corrupção, 
a política de combate ao suborno e à 
corrupção da Getinge é comunicada 
aos parceiros de negócios durante o 
processo de contratação e integração 
e é parte obrigatória dos modelos de 
contratos. No segundo trimestre de 
2022, foi lançado um módulo virtual 
de treinamento especializado para 
distribuidores e agentes e, até hoje, 187 
distribuidores e agentes concluíram 
esse treinamento.

No último ano, uma das principais 
atividades da Getinge foi aumentar o 
conhecimento e a conscientização dos 
funcionários na área de compliance na 
saúde. Em julho de 2022, o e-learning 
"Interações com Profissionais de 

Treinamento e comunicação
O treinamento e as comunicações 
internas são partes importantes do 
trabalho de Ética e Compliance da Ge-
tinge. O programa global de treinamen-
to de compliance inclui treinamento 
direcionado a grupos específicos em 
todos os níveis da empresa, incluindo 
funcionários, o Conselho de Adminis-
tração e todos os membros da equipe 
de gestão executiva. Todos os novos 
funcionários da Getinge recebem 
a comunicação inicial do código de 
conduta e as outras políticas relevan-
tes, incluindo a política anticorrupção, 
durante o processo de integração. O 
treinamento de Ética e Compliance é 
realizado regularmente; durante o ano 
foram realizados treinamentos sobre 
temas como lições aprendidas, inspe-
ções surpresa, interações com profis-
sionais da saúde, antitruste, combate 
ao suborno e à corrupção, proteção de 
dados e lavagem de dinheiro. Em 2021, 
8274 funcionários receberam treina-
mentos virtuais ao vivo.

Todos os funcionários devem 
receber treinamento relacio-
nado à ética empresarial pelo 
menos uma vez por ano

89,8%
2022 

 

87%
2021

85,3%
2020

Antitruste e Concorrência Leal. O pro-
grama continuará durante o terceiro 
trimestre de 2022. Além do programa 
CMD, também realizamos treina-
mentos virtuais ao vivo de inspeções 
surpresa na maioria das regiões. 

Desde 2019, Ética e Compliance 
tornou-se um componente integral de 
todos os Programas de Liderança da 
Getinge.  Durante o biênio 2021/2022, 
223 gestores de diversas áreas da 
empresa participaram do treinamento 
presencial de liderança responsável 
com foco em confiança e integridade 
como parte dos Programas Liderando 
Pessoas e Liderando Líderes. 

Os treinamentos de compliance da 
Getinge são avaliados regularmente 
pelos funcionários, que respondem a 
breves pesquisas após cada treina-
mento. Obtemos assim informações e 
feedback valiosos para avaliar e apri-
morar os programas de treinamento de 
Ética e Compliance. Estamos desen-
volvendo ainda mais os métodos para 
mensurar a eficácia do treinamento.

83%100%
dos funcionários concluíram o 

programa de e-learning Compliance 
na Saúde.

dos participantes do programa Desen-
volvimento de Gestão Comercial (CMD) 
concordam totalmente que adquiriram 

um melhor entendimento do compromis-
so da Getinge com a concorrência leal e 

como gerenciar as relações comerciais de 
acordo com a política global e as diretrizes 

relacionadas a antitruste.

1.035
agentes e distribuidores  

receberam treinamentos virtuais 
ao vivo no ano de 2021 nas regiões 
SAPAC, América Latina e América 

do Norte.

Destaques do programa

Relatório de Ética e Compliance 2022

A Equipe Áreas de FocoIntrodução Principais Desenvolvimentos Liderança responsável 17



Speak Up e investigações 
A Getinge está comprometida com 
a comunicação aberta e transparen-
te, interna e externamente. Todos 
os funcionários são incentivados 
a denunciar quaisquer violações, 
suspeitadas ou observadas, da lei ou 
do código de conduta corporativo.  Em 
2021, 74 denúncias foram registradas e 
investigadas pela equipe de investi-
gações internas. 44 denúncias foram 
recebidas por meio da Linha Speak Up 
da Getinge e 30 denúncias por outros 
canais. As preocupações mais comuns 
estão relacionadas a questões de Ética 
Empresarial e Pessoas. Após investiga-
ções minuciosas, incluindo entrevistas, 
análises de documentos e uma avalia-
ção objetiva dos fatos, foram tomadas 
medidas disciplinares em seis casos.

A Linha Speak Up da Getinge está 
disponível em 11 idiomas e aberta 
para funcionários da Getinge, bem 

como fornecedores, distribuidores e 
outros parceiros de negócios e pode 
ser encontrada na intranet e no site da 
Getinge. A Getinge tem uma política 
rígida de não-retaliação e oferece 
treinamento aos gestores sobre o pro-
cesso de investigação interna, lições 
aprendidas e retaliação.

Melhoria contínua e denúncias
Pelo terceiro ano consecutivo, a Getin-
ge mediu a percepção da organização 
sobre a observância dos valores de 
ética empresarial e liderança res-
ponsável por parte da empresa.  Um 
total de 5.909 funcionários de todo o 
mundo participaram voluntariamente 
da Pesquisa de Conscientização sobre 
Ética Empresarial de 2022. A maioria 
dos entrevistados, 76%, sentiu que os 
gerentes da Getinge comunicam clara-
mente o significado e a importância da 
liderança responsável.

Acesse a linha Speak Up da Getinge http://www.getinge.ethicspoint.com/

Acesse a linha Speak Up da Getinge  
http://www.getinge.ethicspoint.com/ 7411

Denúncias de suspeita de má 
conduta foram relatadas e 

investigadas pela equipe de 
investigações internas em 2021

A linha Speak Up está aberta 
para partes interessadas 
internas e externas e está 
disponível em 11 idiomas

90% 76%
Dos funcionários que participaram da 

Pesquisa de Conscientização sobre 
Ética Empresarial de 2022 estão cientes 

de como denunciar preocupações éticas 
ou má conduta, em comparação com 

87% no ano passado.

dos entrevistados sentiram que os 
gerentes da Getinge comunicam 

claramente o significado e a impor-
tância da liderança responsável.

5.909
Funcionários de todo o mundo 

participaram da Pesquisa de 
Conscientização sobre Ética 

Empresarial em 2022.

We all try to do the right thing, the right way. 
But the hardest part of this is  speaking up 
when things aren’t right. Sometimes that’s 
speaking up for  
than not, it’s standing up for others and 
what is right. Getinge always listens when 
concerns are raised. 

Our Speak Up line is available online or 
by your local telephone lines listed on 
the Speak Up site. Reports can be made 
 anonymously and in your language. You 
can also use Speak Up to ask questions 
about the Code of Conduct.

HOW TO REPORT A CONCERN:

Raise Your Concerns with 
Your Manager or Local HR

Raise Your Concerns  
with Ethics & Compliance

Raise Your Concerns through 
the Getinge Speak-Up Line

SPEAK UP.  
WE’RE LISTENING.

OR

OR

Speak Up Line QR code
Free call:  

(ADD Local Number)
Speak Up Line:  

www.getinge.ethicspoint.com

Our Code of Conduct and Directive on Speak Up and Non Retaliation can be found on the intranet.

Liderança responsável  
– o código de conduta da 
Getinge 
No início de 2020, a Getinge 
introduziu um novo código de 
conduta. Ele estabelece os 
princípios orientadores da Ge-
tinge sobre como as interações 
profissionais devem ser condu-
zidas todos os dias, interna e 
externamente, com clientes e 
parceiros de negócios. O novo 
Código de Conduta baseia-se 
em seis princípios: 

1.  Sempre aja com honestidade, 
integridade e de forma leal

2.  Levante-se e fale quando algo 
não estiver certo 

3.  Aja com respeito para pro-
teger a confidencialidade, a 
privacidade e as informações 

4. Cuidem-se
5. Cuide do mundo 
6.  Aja em conjunto para proteger 

nossos stakeholders 

Destaques do programa
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Terceiros e Fusões, Aquisições e 
Desinvestimentos (M&A&D)
Para gerenciar o risco de represen-
tantes terceirizados, um processo 
obrigatório de avaliação de terceiros 
foi lançado em março de 2020. Desde 
então, todos os distribuidores e agen-
tes, novos ou potenciais, integrado-
res (contratados gerais), parcerias 
público-privadas e GPOs (Organizações 
de Compras em Grupo), IDNs (Redes 
de Entrega Integradas) e Prestadores 
de Serviços Clínicos - caso atuem na 
qualidade de distribuidor ou agente 
- devem passar por um processo de 
devida diligência. Simultaneamente, foi 
iniciada uma triagem de região a região 
dos distribuidores e agentes existentes. 
Até o momento, os terceiros analisados 
consistem em 427 novos e 1179 existen-
tes, sendo que 94 foram recusados.

Durante o ano, trabalhamos para 
refinar ainda mais nosso processo 
de M&A, incluindo procedimentos de 
pré-fechamento e devida diligência. 
Também estamos simplificando nossa 
abordagem para o trabalho de com-
pliance pós-fechamento.

Acesse a linha Speak Up da Getinge  
http://www.getinge.ethicspoint.com/ 1.179427

Parceiros de negócios existentes 
foram examinados, dos quais 65 foram 

recusados

Novos parceiros de negócios foram 
examinados, dos quais 29 foram 

recusados.

1.242
Funcionários de parceiros de 

negócios receberam treinamentos 
interativos presenciais ou virtuais 

em 2021 e 2022

Destaques do programa
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Liderança responsável 
#ItStartsWithMe

Tornando-se a mais confiável. Ouça Mattias Perjos, CEO, Getinge  
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/#block-92320

Não podemos considerar a 
integridade e uma cultura 
responsável como algo ga-
rantido. Por isso, estamos 
profundamente compro-
metidos em trabalhar pro-
ativamente para tornar a 
liderança responsável uma 
parte integrante de nossa 
cultura daqui para a frente.

Mattias Perjos, CEO, Getinge
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Cada indivíduo conta  
– e cada decisão importa
O programa de Liderança Responsável #ItStartsWithMe visa incentivar os 
funcionários a sentir que podem contribuir para um mundo melhor graças a 
suas decisões, sua autenticidade e seu trabalho em uma empresa onde cada 
indivíduo conta e cada decisão importa. 

O programa foi criado para 
inspirar todos os funcionários 
a conscientizarem-se, toma-

rem melhores decisões e causarem um 
impacto positivo. Por meio de vídeos 
inspiradores e oficinas práticas, os 
funcionários desenvolvem a liderança 
e ganham ferramentas essenciais que 
os ajudam a melhorar a si mesmos, a 
empresa e o mundo.

A jornada de liderança responsável 
#ItStartsWithMe consiste em três 
partes: compreender, refletir e agir. 
O programa inclui mais de 50 vídeos 
curtos (GetInspired) com alguns dos 
maiores especialistas do mundo em 
ciência comportamental, cultura cor-
porativa, negócios e liderança. Esses 
vídeos são combinados com estudos 
de caso (GetPractical) do ambiente 

empresarial da Getinge. Cada parte é 
concluída com um workshop ao vivo 
(GetPersonal).

A primeira parte, GetInspired, 
concentra-se no conhecimento e ins-
piração sobre o comportamento e as 
interações humanas. Os participantes 
são apresentados a conceitos como 
a cegueira ética e a racionalização, 
aprendem a dar voz a seus valores e 
por que geralmente tendemos a não 
nos manifestar.

Na segunda parte, GetPractical, 
é apresentada a noção de que não 
basta compreender os conceitos a 
nível intelectual; também precisamos 
exercitar nosso “músculo ético”. Essa 
parte é composta de casos em que 
os funcionários discutem e praticam 

diferentes raciocínios, enunciados de 
problemas e dilemas. 
A terceira parte do programa é um con-
junto de três workshops GetPersonal, 
nos quais funcionários de diferentes 
partes da organização interagem para 
aplicar seus aprendizados e os concei-
tos do programa a casos da vida real, 
usando as ferramentas com as quais 
foram equipados para fazer a diferença. 

Entretanto, a jornada da liderança 
responsável não termina com os 
conteúdos e workshops desse progra-
ma – ele é apenas o começo. Nossa 
ambição é construir uma empresa que 
faça parte da solução dos problemas 
do mundo. 

O programa é voluntário e aberto a 
todos os funcionários. 

Para saber mais sobre liderança responsável na Getinge, visite: 
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/#block-92320

GetInspired

GetPractical

GetPersonal
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ENTREVISTA

D e acordo com Michaela Ahl-
berg, as pessoas geralmente 
superestimam a importância 

de conhecimentos específicos em 
temas como suborno e corrupção ou 
legislação de privacidade, acreditando 
que esse é o fator mais importante na 
tomada de decisões sensatas. “Talvez 
também acreditássemos que, se traba-
lhássemos duro o bastante nos com-
ponentes formais de nossa estrutura, a 
liderança responsável se manifestaria 
como uma consequência lógica. Mas 
não é o caso", diz ela. 

“Temos nos perguntado como 
seria possível testar a eficácia de um 
programa de Ética e Compliance. Para 
isso, precisamos estabelecer quais são 
os resultados que estamos buscando. 
Qual é o nosso propósito, a nossa 
razão de ser? Seguir a lei? Ou criar uma 

A estrutura formal de Ética e Compliance é essencial para 
manter as práticas éticas na empresa. Porém, de acordo com 
 Michaela Ahlberg, criadora do programa Liderança Responsável 
 #ItStartsWithMe, um componente-chave deve ser adicionado: 
a liderança responsável. “Precisamos alcançar a liderança da 
empresa. E por liderança, não me refiro aos gerentes, mas sim a 
todos os funcionários”, diz. 

Juntos – assumindo nossa 
responsabilidade

cultura cujo pilar principal é fazer a 
coisa certa?”

A estrutura formal não basta
Uma estrutura formal é essencial, mas 
não se sustenta sozinha. É preciso in-
cluir um componente-chave – a lideran-
ça responsável, diz Michaela Ahlberg. 

“Precisamos alcançar a liderança 
da empresa. E por liderança, não me 
refiro aos gerentes, mas sim a todos os 
funcionários. O verdadeiro propósito 
da estrutura formal é gerar informa-
ções, criar atritos e desconforto e, 
assim, possibilitar decisões mais escla-
recidas – e melhores. O resultado de 
uma avaliação de risco, por exemplo, 
inevitavelmente causa desconforto. 
Informações, em que talvez não tenha-
mos pensado antes, de repente são 
postas na nossa frente”. 

“As investigações são um bom 
exemplo; isto sim causa um desconfor-
to e tanto! De uma hora pra outra, você 
é obrigado a reconhecer que existe 
uma má conduta e talvez até ativida-
des criminosas em sua organização, o 
que pode inclusive envolver pessoas 
que você conhece e áreas fundamen-
tais da empresa”. 

"Devolver o poder à empresa"
Algumas pessoas acham que Ética e 
Compliance é um departamento de 
controle. Mas ninguém seria capaz de 
controlar 11.000 funcionários. Também 
não é possível chegar a um comporta-
mento desejável através do controle. A 
única maneira de fazer isso é capacitar, 
inspirar e apoiar para que os próprios 
indivíduos tomem consciência de 
como desejam se comportar. 

Michaela Ahlberg, Consultora Sênior e Cri-
adora do Programa Liderança Responsável 
#ItStartsWithMe

26 horas de treinamento 
se você seguir o 

programa inteiro

2.361  usuários 
únicos no site

Desde fevereiro de 2022 

773 colegas 
se inscreveram nas 

oficinas voluntárias

Engajamento ativo no site,  

com  mais de 

1.216 
comentários

18 horas de  

GetInspired  

e GetPractical

12  horas de 

GetPractical, 
estudos de caso do ambiente  
empresarial da Getinge

8  horas de oficinas 

GetPersonal 
virtuais

14.092
vídeos assistidos

#ItStartsWithMe – em números
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“Se aceitarmos que esse é o nosso 
papel e que o controle não funciona, 
precisamos abrir mão do controle. 
Estamos aqui para apoiar, aumentar 
a conscientização e o conhecimen-
to, para inspirar. Não estamos aqui 
para policiar, tomar decisões ou ser 
oráculos de ética. Quando comecei 
na Getinge como diretora de Ética e 
Compliance, disse que não tomaria 
nenhuma decisão. É preciso devolver o 
poder para quem ele pertence, para a 
empresa”, diz Michaela Ahlberg. 

A passividade permite a má 
conduta
“A má conduta corporativa não seria 
possível se não fosse por pessoas 
como você e eu. Em retrospectiva, 
normalmente nos concentramos nas 
maçãs podres, o que também é impor-
tante, mas é ainda mais importante 
refletir sobre as pessoas que possibili-
taram as ações em questão, as pessoas 
de bem que, ao não erguerem a voz, 
ao permanecerem passivas, acabam fa-
zendo parte da má conduta. Ações dis-
ciplinares contra as chamadas maçãs 
podres são obrigatórias para que fique 
bem claro o que é aceitável ou não. 
Mas devemos ser humildes e aceitar a 
possibilidade de que nós poderíamos 
errar, dependendo das circunstâncias”, 
diz Michaela Ahlberg.

“Colaboramos com especialistas 
em comportamento humano que nos 

ajudaram a entender que não somos 
as máquinas racionais de tomada 
de decisões baseadas em fatos que 
acreditamos ser. Na verdade, somos 
condicionados por muitos outros 
fatores que orientam nossa intuição 
e nosso comportamento. O programa 
Liderança Responsável #ItStartsWith-
Me permite ao participante individual 
explorar o comportamento humano 
e conceitos como a cegueira ética, a 
racionalização e o desvanecimento 
ético para entender melhor seu pró-
prio comportamento, bem como o dos 
outros”, continua. 

Baseado em entrevistas
Michaela Ahlberg diz ter tido a ideia do 
programa Liderança Responsável #ItS-
tartsWithMe ouvindo diferentes tipos 
de palestras e podcasts com pessoas 
que a inspiram. 

“E eu pensei: se isso me inspira, 
também poderá inspirar outras pes-
soas. Assim, escolhemos e entrevis-
tamos 18 formadores de opinião dos 
setores privado e acadêmico, ex-dire-
tores do Banco Mundial e outros sobre 
comportamento humano, liderança 
e negócios - tudo isso com a ideia de 
promover a visão de nossa empresa: 
tornar-se a empresa de tecnologia 
médica mais confiável e respeitada do 
mundo”, diz ela.

O resultado foram 63 podcasts de 
15 minutos em formato de vídeo e uma 

série de estudos de caso animados, 
com o acréscimo de três oficinas ao 
vivo e interativas. 

Feedback positivo
O programa foi lançado em fevereiro de 
2022 e o feedback até agora tem sido 
extremamente positivo, de acordo com 
Michaela Ahlberg. 

“Minha ambição é fazer uma ava-
liação cultural em um ano, mais ou 
menos, para medir o impacto real. Mas 
já vimos que partes da organização le-
varam o programa a sério e o desenvol-
veram ainda mais, incorporando-o em 
sua gestão e liderança. Nosso principal 
indicador de sucesso é o trabalho da 
equipe de gestão de vendas globais: 
Carsten Blecker e Ahmet Eke dedicam 
meia hora por semana a sessões de 
liderança responsável com centenas 
de participantes. Este é o grande obje-
tivo da liderança responsável, da Ética 
e Compliance, quando as próprias 
pessoas da organização trabalham 
com esses temas”.

“Acho que é preciso muito conhe-
cimento e discernimento para iniciar 
esse tipo de programa. Eu mesma não 
teria sido capaz de fazê-lo há 20, 15 ou 
mesmo 10 anos. Mais que isto, poucas 
empresas teriam investido em um 
programa desse tipo. Este é um sinal 
da confiança de Mattias Perjos na área 
de Ética e Compliance. É um estilo de 
liderança que promove confiança e 
respeito”, diz Michaela Ahlberg.

Bem-vindo a esta jornada!  Assista ao vídeo para saber mais. 
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/#block-92320

No início, dissemos que seria bacana se as pessoas co-
meçassem a se interessar mais pelas questões de susten-
tabilidade, em como você e eu podemos ser agentes da 
mudança. Mas agora acho que dei um passo além, porque o 
programa está estruturado de tal forma que as pessoas têm 
a oportunidade de pensar sobre quem são, quais são seus 
valores e quais valores querem trazer para o trabalho. Como 
dar o melhor de si para o trabalho, como tomar melhores 
decisões, como ser um funcionário melhor na Getinge. 

Michaela Ahlberg, Consultora Sênior e Criadora do 
 Programa Liderança Responsável #ItStartsWithMe
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D e acordo com Carsten Blecker, 
o programa Liderança Respon-
sável “não tem nada a ver com 

os típicos 'treinamentos corporativos 
de cartilha'. 

“Segui o programa assim que foi 
disponibilizado e fiquei viciado. Era 
como se fosse uma série muito boa da 
Netflix, não conseguia parar de assistir. 
Como Ahmet é um embaixador, ele já 
havia concluído o programa antes do 
lançamento oficial e começou a com-
partilhar teasers com a equipe”, disse.  

“Na equipe global de vendas, estabe-
lecemos rapidamente uma abordagem 
sistemática para o programa. Nas reu-
niões quinzenais de nossa equipe de 
gestores, um de nós dirige uma sessão 
de liderança responsável, escolhendo 
um vídeo e um tema, como coragem, 
diversidade ou Speak Up, e modera 
uma discussão. No início, era apenas 
a equipe global de Gestão de Vendas, 
mas em pouco tempo estendemos o 
convite a outras pessoas. Muitas de 
nossas sessões chegaram a ter 90 par-

ticipantes. Procuramos criar sessões 
interativas e interessantes na medida 
do possível, e as pessoas estão muito 
engajadas”, conta Carsten Blecker. 

"Em última análise, queremos que 
todos os membros de nossa equipe, 
mais as equipes deles, concluam o pro-
grama e se tornem líderes responsáveis 
certificados, porque temos que dar o 
exemplo. É surpreendente constatar a 
que ponto as pessoas se espelham em 
seus líderes”, continua.

Antes do lançamento do programa 
Liderança Responsável, Ahmet Eke, 
presidente da Getinge Europa Central 
e Oriental, organizava sessões de Ética 
e Compliance com membros da equipe 
global de Gestão de Vendas em forma-
to de entrevista. 

“Em cada sessão, abordamos um tópi-
co de E&C diferente e importante. Envia-
mos as mensagens quinzenalmente para 
manter essas questões importantes em 
foco. Embora fosse uma versão mais 
simples do programa Liderança Res-
ponsável, funcionou bem na época. Mas 

agora, é uma satisfação ver o programa 
LR em vigor, pois é muito bem estrutu-
rado e traz um conteúdo bem mais rico, 
com vídeos bacanas e mensagens que 
vão direto ao ponto”, diz ele.

Ahmet Eke ressalta que as sessões 
são um importante ponto de partida 
para aumentar a conscientização.

“Mas é claro que a coisa não para por 
aí. Também temos sessões complemen-
tares com a equipe; a mais recente foi 
Speak Up and Listen Up, sobre como 
criar um ambiente Speak Up e como 
receber feedback. Precisamos fazer 
chegar essas mensagens em nossas or-
ganizações para aumentar a conscienti-
zação em um nível mais amplo”.

“Também trabalhamos duro na 
educação de nossos parceiros de 
negócios, organizando reuniões onde 
realizamos os treinamentos. Nessas 
ocasiões, compartilhamos exemplos 
de casos do programa Liderança Res-
ponsável, quando apropriado. Estamos 
sempre procurando ir mais longe, 
afirma Ahmet Eke. 

“Em última análise, queremos que todos os membros de nossa equipe, mais as equipes deles, 
concluam o programa e se tornem líderes responsáveis certificados. Não podemos esperar que 
as pessoas se importem com algo se seus líderes não se importarem”, diz Carsten Blecker, Vice-
-presidente Comercial, nessa conversa sobre o programa Liderança Responsável com Ahmet 
Eke, o primeiro embaixador da ética da Getinge.

O programa desperta a conscientização 
sobre importantes questões éticas

Carsten Blecker, Vice-presidente Comercial Ahmet Eke, presidente da Getinge na Europa 
Central e Oriental e embaixador da ética

ENTREVISTA

A liderança respon-
sável não é só para 
os gerentes. É para 
você e eu. 
Desenvolvimento Empresarial, 
Dubai

Em geral, um treina-
mento ajuda você a 
ser um profissional 
melhor. A jornada 
de liderança res-
ponsável o ajudará a 
ser um ser humano 
melhor. 
Gerente de RH, França

Aprendi a ser mais co-
rajosa, a falar mais e da 
maneira certa.
Especialista Clínica, África do Sul 

A liderança responsá-
vel é uma experiência 
reveladora para qual-
quer pessoa interessa-
da em ter uma com-
preensão mais ampla 
sobre como se tornar 
um líder e uma pessoa 
mais ética e inclusiva. 
Diretor-Geral, Holanda
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Combate ao Suborno e à Corrupção
Como uma empresa global de tecnologia médica, a Getinge fornece equipamentos e 
sistemas dentro da área de saúde e ciências da vida para clientes públicos e privados 
em 132 países. Participamos de licitações públicas e colaboramos com parceiros de 
negócios, como distribuidores e integradores. É fundamental gerenciar o risco de 
suborno e corrupção em todas as nossas transações comerciais.

Áreas desafiadoras 
A Getinge precisa garantir que sua am-
pla rede de parceiros de negócios cum-
pra os mesmos padrões exigidos de 
seus funcionários internos. A empresa 
também quer encontrar parceiros com-
prometidos com os mesmos padrões 
para uma colaboração de longo prazo.

Foco atual
Em 2022, continuamos trabalhan-
do para fortalecer os processos de 
gerenciamento de risco de terceiros 
da Getinge, aprimorando ainda mais a 
metodologia e adotando ferramentas 
mais sofisticadas que permitem um 
maior nível de automação e eficiência.
Fizemos grandes esforços para 

conscientizar e treinar os parceiros de 
negócios da Getinge, como agentes e 
distribuidores, quanto a nossos padrões 
de ética comercial, sobretudo nas 
regiões de alto risco. Seguindo as ten-
dências globais de combate à corrupção 
e atividades internas de avaliação de 
riscos, a empresa reavalia regularmente 
suas políticas e padrões para conter 
riscos emergentes de corrupção. Em 
2022, a política ABC e algumas diretrizes 
relevantes foram atualizadas, bem como 
o Código de Conduta dos Parceiros de 
Negócios. Continuamos promovendo 
constantemente os requisitos e padrões 
de nossa política, tanto internamente, 
entre os funcionários, quanto externa-
mente junto aos parceiros de negó-

Leia mais sobre a Política Global de Combate ao Suborno e à Corrupção  
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/policy-summaries/

A missão do Instituto Sueco de Combate à 
Corrupção é promover processos de decisão 
éticos nas empresas, bem como no resto 
da comunidade, e impedir o uso de suborno 
e outros tipos de corrupção como meio de 
afetar os processos de decisão. A Getinge é 
membro de apoio desde 2022.
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cios, por meio de cursos de e-learning 
personalizados, eventos e materiais de 
comunicação. Além disso, a Getinge 
reconsiderou seu processo de avaliação 
de riscos ABC para uma melhor aloca-
ção de recursos e um processo mais 
informado de tomada de decisões. 

Olhando para o futuro
No futuro, nosso foco estará em 
fortalecer ainda mais os processos de 
avaliação de riscos e na implementa-
ção de programas e práticas proativas 
de monitoramento, incluindo a im-
plementação de novas ferramentas e 
processos de monitoramento contínuo 
e mitigação de riscos de suborno e 
corrupção.
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Antitruste
A Getinge opera em 40 países e fornece produtos e serviços em um total de 132 
países por meio de empresas próprias e distribuidoras. A empresa aprendeu da 
maneira mais difícil a importância de praticar uma concorrência leal e garantir que 
os hospitais e os contribuintes não sofram com a concorrência desleal.

Áreas desafiadoras 
Por trabalhar com uma ampla rede de 
parceiros de negócios, a Getinge deve 
preservar seus padrões elevados e 
garantir uma concorrência leal. Muitos 
clientes financiam suas compras de 
produtos e serviços na Getinge com o 
dinheiro dos impostos e por meio do or-
çamento fiscal, direta ou indiretamen-
te.  Dentre os principais riscos estão 
as condutas cotidianas em licitações 
públicas, a coordenação ilegal com 
distribuidores e o abuso do domínio de 
mercado

Olhando para o futuro
No próximo ano, continuaremos a 
trabalhar para fortalecer a metodo-
logia de E&C para M&A&D, incluindo 
o Antitruste, e para aplicar medidas 
corretivas a partir das avaliações de 
risco e investigações.
A Getinge também continuará a se 
dedicar aos treinamentos e à conscien-
tização em toda a organização.

Foco atual
A Getinge continuou a se concentrar 
no fortalecimento de seu programa 
global antitruste. Organizamos um 
grande número de atividades com o 
fim de aumentar a conscientização 
dos funcionários na área de Anti-
truste e Concorrência Leal, incluindo 
cursos de treinamento personalizados 
em Antitruste e Concorrência Leal 
implementados em todas as regiões de 
vendas da empresa. No início de 2021, 
o e-learning de Antitruste e Concorrên-
cia Leal “Win Fair” foi disponibilizado 
globalmente para todo o pessoal não 
relacionado à produção. 8.401 funcio-
nários concluíram o treinamento ao 
longo de 2021, o que representa 90,6% 
do público alvo.

Leia mais sobre a Política Global de Combate ao Suborno e à Corrupção  
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/policy-summaries/
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Proteção de Dados
Na área de saúde digital e dispositivos médicos, gerenciar e controlar adequada-
mente a privacidade dos dados e os riscos de segurança cibernética tornou-se algo 
essencial. A Getinge tomou medidas, no ano passado, para garantir que os princí-
pios de privacidade e segurança cibernética sejam incorporados de forma contínua 
e proativa em seus processos comerciais. 

Áreas desafiadoras 
Dentre os desafios, temos o desenvol-
vimento de um programa de privacida-
de dinâmico que possa acompanhar a 
rápida evolução das leis e regulamen-
tos de privacidade de dados e seguran-
ça cibernética, bem como oportunida-
des de inovação e desenvolvimento de 
negócios.

Foco atual
O foco atual da Getinge é construir 
documentação e processos melhores 
e mais uniformes em toda a empresa 
– por exemplo, para as transferências 
de dados internacionais – atendendo 
aos requisitos legais e comerciais nos 

principais mercados. Estabelecemos 
um suporte jurídico e de compliance 
regional de modo a atender à regu-
lamentação local de privacidade de 
dados em cada região em que a Ge-
tinge opera. Podemos assim distribuir 
treinamentos sobre nosso programa 
de proteção de dados incorporando a 
eles o contexto da lei local e garantindo 
uma abordagem uniforme aos princí-
pios, documentação e processos da 
proteção de dados. A Getinge também 
lançou uma importante iniciativa de 
proteção de dados de pacientes nos 
EUA, demonstrando nossa capacidade 
de atender a requisitos de privacidade 
e segurança de dados em escala global.

Olhando para o futuro
No próximo ano, a Getinge continuará 
analisando suas práticas de coleta e 
processamento de dados, incluindo o 
uso de dados em pesquisa e desenvol-
vimento, ou seja, desenvolvimento de 
produtos à implantação de produtos. 
O objetivo é fortalecer os fundamentos 
centrais do programa de proteção de 
dados da Getinge. Todas as iniciativas 
estarão alinhadas com os requisitos 
de segurança cibernética e segurança 
da informação – além de atender às 
diversas necessidades das operações 
globais.

Leia mais sobre a Política Global de Combate ao Suborno e à Corrupção  
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/policy-summaries/
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Estamos mais eficientes no que 
diz respeito à proteção de dados 
As leis e regulamentações locais de proteção de dados vêm 
evoluindo rapidamente na maioria dos mercados e jurisdições e, 
sendo uma empresa global, nosso programa de proteção de dados 
precisa acompanhar esses desenvolvimentos - ao mesmo tempo 
em que atende às necessidades de inovação e oportunidades de 
desenvolvimento de negócios na Getinge.

O Direito Digital engloba uma 
ampla gama de áreas jurí-
dicas e desafios, sendo um 

deles a proteção de dados. É essencial 
gerenciar e controlar adequadamente 
a privacidade dos dados no espaço 
digital da área de saúde e dispositivos 
médicos. As ferramentas de software, 
dispositivos de tratamento de pacien-
tes e soluções de tecnologia precisam 
atender às leis e padrões aplicáveis. 
Os ataques cibernéticos estão cada 
vez mais frequentes e impactantes, 
por isso é importante garantir que as 
ferramentas de software, dispositivos 
de tratamento de pacientes e soluções 
de tecnologia atendam ou excedam as 
leis e padrões aplicáveis.  

“Para enfrentar esses desafios, a Ge-
tinge adotou e implementou uma nova 
Organização de Proteção de Dados que 
nos permite abordar com mais efici-
ência as questões legais locais de pri-
vacidade e divulgar o Programa Global 

de Proteção de Dados da empresa, que 
inclui melhores práticas, instruções, 
políticas, diretrizes e modelos, além de 
fornecer treinamentos sobre tópicos 
gerais de proteção de dados”, declara 
Anna Maria Lagerqvist Gahm.

“Além disso, nos concentramos 
na implementação de requisitos de 
'privacy-by-design' (privacidade desde 
a concepção) para o desenvolvimento 
de produtos, refinando os processos e 
rotinas comerciais de forma a garantir 
que quaisquer potenciais transfe-
rências de dados transfronteiriços 
atendam à jurisprudência atual e aos 
requisitos legais”, adiciona.

Iniciativa de proteção de dados  
de pacientes dos EUA 
Recentemente, a Getinge lançou uma 
iniciativa em larga escala para reforçar 
seu programa de HIPAA. HIPAA é a 
estrutura legal dos EUA que rege o 
processamento de informações de 

saúde protegidas – ou seja, dados 
relacionados ao paciente. O objetivo 
da iniciativa é garantir que os controles 
de privacidade e segurança de dados 
da Getinge passem a incorporar os 
requisitos da HIPAA, assim como já 
incorporam o GDPR e outros requisitos 
legais de proteção de dados. 

“Nossa iniciativa HIPAA está focada 
em nossas práticas comerciais, desen-
volvimento de produtos e segurança 
tecnológica. Alinhado a esse trabalho 
está o desenvolvimento de requisitos 
de privacy-by-design e security-by-de-
sign (privacidade e segurança desde a 
concepção) para o desenvolvimento 
de produtos. Esses requisitos criam 
padrões básicos para nossos produtos 
desde o início e ajudam a garantir que 
nossos produtos coletem, armazenem 
e transmitam dados pessoais com 
segurança e em conformidade com as 
leis aplicáveis nos principais merca-
dos”, diz Anna Maria Lagerqvist Gahm. 

“Pré-requisitos para o sucesso”
Anna Maria Lagerqvist Gahm é uma 
advogada empresarial com paixão por 
propriedade intelectual, tecnologia da 
informação, IoT, digitalização, proteção 
de dados, pessoas e liderança, com 
mais de 25 anos de experiência traba-
lhando com direito de PI e TI. Antes de 
ingressar na Getinge, ocupou diversos 
cargos nos principais escritórios de 
advocacia e liderou equipes tanto 
dentro do setor quanto em escritório 
particular. A equipe de PI (Propriedade 
Intelectual) e Direito Digital que ela 
lidera é composta por engenheiros de 
patentes com diversas formações e 
conhecimentos técnicos, advogados, 
assistentes jurídicos e especialistas 
em privacidade de dados. 

“Fazemos o possível para impulsio-
nar a inovação e criar valor por meio 
da PI. Isso significa que arquivamos, 
processamos e mantemos os direitos 
de PI do Grupo Getinge, realizando o 

Anna Maria Lagerqvist Gahm,  
Diretora de Direito Digital e Propriedade Intelectual

monitoramento de concorrentes, FTO 
(liberdade de operação) e liberando 
o desenvolvimento de produtos”. “Ao 
mesmo tempo, como responsáveis 
pelo Programa de Proteção de Dados 
global da Getinge e em cooperação 
com nossos representantes regionais 
de proteção de dados, garantimos 
a conformidade com os requisitos e 
estruturas relevantes de privacidade 
de dados nos mercados relevantes”.  

“Meu objetivo é que a Getinge tenha 
uma gestão de PI e Direito Digital 
verdadeiramente orientada para os 
negócios daqui para a frente”. “Com 
o estabelecimento da nova Organi-
zação para a Proteção de Dados, um 
modelo operacional de PI que permite 
a implementação das estratégias que 
traçamos e os recursos certos na equi-
pe de PI e Direito Digital, temos todos 
os pré-requisitos para o sucesso”, acre-
dita Anna Maria Lagerqvist Gahm. 

ENTREVISTA
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Compliance na Saúde
A Getinge fabrica, comercializa, vende e distribui produtos médicos para profissio-
nais de saúde e organizações de saúde em todo o mundo. As interações com profis-
sionais de saúde e organizações de saúde são fortemente regulamentadas e a viola-
ção dessas regras traz riscos significativos para a empresa. O programa Compliance 
na Saúde existe para dar aconselhamento e colaborar de forma multifuncional para 
construir e manter uma estrutura de controle para mitigar riscos.  

Áreas desafiadoras 
O programa Compliance na Saúde 
define padrões básicos em nível global 
para interações com profissionais e or-
ganizações de saúde. A implementação 
regional desses padrões e o acréscimo 
de orientações regionais suplementa-
res garantem que o programa esteja 
alinhado ao risco local, sobretudo 
em países de alto risco. É um desafio 
contínuo encontrar um equilíbrio entre 
padrões globais robustos e perfis de 
risco locais.  

Foco atual
O foco principal de 2022 foi estabelecer 
um programa global de compliance na 
saúde na Getinge. A liderança nomeou 
o primeiro diretor de compliance na 
saúde na equipe global de Ética e 
Compliance em dezembro de 2021. 

Uma diretiva global sobre interações 
com profissionais de saúde e organi-
zações de saúde e 30 diretrizes locais 
complementares foram implementadas 
em todo o mundo. Diretivas extras em 
nível global virão trazer mais orienta-
ções e estabelecer padrões básicos 
para as áreas sujeitas a alto risco. Um 
e-learning global sobre interações com 
profissionais e organizações de saúde 
foi implementado para 9.314 funcioná-
rios em todo o mundo. O treinamento 
interativo e baseado em casos práticos 
oferece ao aluno a oportunidade de 
aplicar os conceitos de compliance na 
saúde em ambientes do mundo real. A 
colaboração com as partes interessa-
das tem sido fundamental para o desen-
volvimento do programa Compliance 
na Saúde. Por exemplo, em 2022, a 
equipe de E&C colaborou com a equipe 

de Assuntos Médicos e estabeleceu
comitês de subsídios em nível global.

Olhando para o futuro
No futuro, o programa Compliance na 
Saúde continuará a colaborar com as 
partes interessadas para harmonizar 
os padrões existentes e estabelecer 
padrões globais básicos e treinamen-
tos para as áreas sujeitas a alto risco. O 
programa também se concentrará na 
padronização das formas de trabalhar 
com profissionais de saúde e organiza-
ções de saúde, estabelecendo proces-
sos comuns para o seu engajamento. 

Leia mais sobre a Política Global de Combate ao Suborno e à Corrupção  
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/policy-summaries/
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ENTREVISTA

Alexis Wermuth,  
Diretora de Compliance na Saúde

Dr. Pierluca Lombardi, Cirurgião Cardiovascular, 
Diretor Médico Corporativo da Getinge e Diretor 
da Organização Global de Assuntos Médicos e 
Clínicos.

O setor de dispositivos médicos é altamente regulamentado. Há muitas regras por trás das 
interações com profissionais e organizações de saúde.  A Getinge aumentou seu foco nes-
sa área criando uma função dedicada para a compliance na saúde e consolidando assun-
tos médicos e clínicos em uma função global independente. A colaboração e cooperação 
entre as equipes de Ética e Compliance e as equipes de Assuntos Médicos e Clínicos é 
essencial para reforçar o programa Compliance na Saúde da Getinge.

Melhorar a Compliance na Saúde via colaboração

“T rabalhar em conjunto com 
as partes interessadas 
relevantes, como Assuntos 

Médicos, é fundamental para construir 
estruturas com regras e padrões per-
tinentes, capazes de dar sustentação 
à compliance. Queremos garantir que 
os processos e outros controles de 
mitigação de riscos sejam adaptados 
à nossa empresa e funcionem na prá-
tica”, diz Alexis Wermuth, diretora de 
compliance na saúde da equipe global 
de Ética e Compliance.

“Os profissionais de saúde exigem 
um nível mais profundo de interação 
com os especialistas clínicos das 
empresas. A equipe de Assuntos Mé-
dicos está especialmente preparada 
para cumprir essa função e oferecer 

oportunidades para desenvolver novas 
pesquisas, compartilhar dados de 
resultados e discutir necessidades 
médicas não atendidas sem qualquer 
influência comercial”, diz o Dr. Pierluca 
Lombardi, cirurgião cardiovascular, 
diretor médico corporativo da Getinge 
e chefe da recém-formada organização 
global de Assuntos Médicos e Clínicos 
Globais.

Ao longo do ano passado, as equipes 
de Compliance na Saúde e Assuntos 
Médicos colaboraram em diversas 
iniciativas para harmonizar e globalizar 
os padrões relacionados às interações 
com profissionais de saúde e organiza-
ções de Saúde.  Uma dessas iniciativas 
foi o estabelecimento de comitês de 
pesquisa e subsídios educacionais em 

nível global. O Dr. Lombardi e sua equi-
pe de Assuntos Médicos e Clínicos 
presidem esses comitês.  Essa equipe 
excepcionalmente qualificada para a 
função é versada em ciência e medi-
cina, o que a ajuda a avaliar possíveis 
oportunidades de financiamento com 
a intenção de progredir e aprimorar o 
atendimento ao paciente em todo o 
mundo. Isso ajuda a garantir que os 
fundos da empresa sejam usados ade-
quadamente para apoiar programas 
de pesquisa e educação no espírito da 
cidadania global. 

No futuro, as equipes de Complian-
ce na Saúde e Assuntos Médicos 
continuarão trabalhando juntas para 
estabelecer processos e padrões de 
nível global capazes de mitigar riscos 

sob o ponto de vista de compliance 
na saúde, como também facilitar a 
cooperação entre as regiões. 

“A maioria de nossos clientes são 
profissionais ou organizações de saú-
de, e todos os funcionários que intera-
gem com eles devem ter a orientação 
e as ferramentas necessárias para 
ajudá-los a agir com responsabilidade”, 
diz a Sra. Wermuth.

“Em relação aos nossos produtos e 
serviços, temos uma grande respon-
sabilidade em termos de segurança do 
paciente e a forma como os recursos 
públicos são gastos. Nossa prioridade 
é garantir a integridade e a transpa-
rência na interação com profissionais 
de saúde e organizações de saúde ”, 
declara o Dr. Lombardi. 
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Compliance Comercial
Os produtos que salvam vidas da Getinge são vendidos globalmente. Com o 
aumento das tensões geopolíticas, a área de compliance comercial esteve em 
destaque durante o ano.

Leia mais sobre a Compliance Comercial Global 
https://www.getinge.com/int/company/business-ethics/policy-summaries/

Áreas desafiadoras 
A gestão de Compliance Comercial – 
em que se inclui a aduana, o controle 
de exportação e as sanções – é uma 
função essencial, uma vez que distri-
buímos para muitos parceiros de ne-
gócios diferentes em todo o mundo. O 
cenário em torno das regulamentações 
comerciais está em constante trans-
formação e a cadeia de suprimentos 
global vem se tornando cada vez mais 

Olhando para o futuro
No futuro, a empresa vê uma deman-
da crescente por suporte na área. 
Acreditamos que a proatividade é uma 
das formas da Getinge possibilitar as 
escolhas certas. A Getinge também 
continuará investindo na organização e 
tecnologia para gerenciar suas ativida-
des de importação e exportação.

complexa. Assim, torna-se necessário 
um processo de compliance comercial 
forte e robusto.  

Foco atual
A Getinge está se concentrando na 
implementação de um processo de 
Compliance Comercial atualizado que 
reflita os desafios de nossos dias, além 
de fornecer aos setores comerciais as 
ferramentas necessárias para atender 
às crescentes exigências da área. 
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