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Na Allergan, nossa conduta ética e o sucesso de nossa empresa andam juntos. Mantemos a 
integridade no centro de tudo o que fazemos.
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FAZEMOS O QUE É 

CERTO 
Na Allergan, nossa conduta ética e o sucesso de nossa empresa andam juntos. 
Mantemos a integridade no centro de tudo o que fazemos.

Sobre o Código de Conduta dos Parceiros de 
Negócios da Allergan
Na Allergan, fazemos o que é certo e mantemos 
a integridade no centro de tudo o que fazemos. 
Mantemos altos padrões de conduta dos negócios 
de forma ética e em conformidade com as leis, os 
regulamentos, as diretrizes e os códigos do setor.

A Allergan está comprometida com a integridade 
em suas atividades comerciais e se esforça 
para cumprir os mais altos padrões éticos, 
sociais e ambientais e, consequentemente, a 
Allergan realiza negócios apenas com indivíduos 
e organizações que compartilham nosso 
compromisso com altos padrões éticos e que 
atuam de maneira responsável.

O Código de Conduta dos Parceiros de Negócios 
da Allergan descreve os padrões éticos pelos 
quais conduzimos nossos negócios e nossas 
expectativas em relação aos nossos Parceiros 
de Negócios – todos os terceiros, incluindo: 
fornecedores, distribuidores, prestadores de 
serviços, consultores, trabalhadores temporários, 
agentes e vendedores que realizam negócios 
conosco em nosso nome. 

Além disso, o Código de Conduta dos Parceiros 
de Negócios está alinhado com as Iniciativas da 
Cadeia de Suprimentos Farmacêuticos (PSCI) e 
com os Princípios do Pacto Global da ONU.

O Código de Conduta dos Parceiros de Negócios 
não se destina a substituir, anular ou entrar 
em conflito com qualquer exigência legal ou 
regulamentar aplicável ou obrigação contratual 
com a Allergan.

Nossas expectativas de nossos Parceiros de 
Negócios
Exigimos que nossos Parceiros de Negócios operem 
com os mesmos altos padrões, comprometimento 
com a integridade e adesão aos princípios descritos 
neste Código de Conduta dos Parceiros de 
Negócios ao trabalhar com a Allergan.

Cabe a cada Parceiro de Negócios determinar 
como atender e demonstrar conformidade com os 
princípios e padrões, conforme declarado neste 
Código de Conduta dos Parceiros de Negócios.
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Pesquisa e desenvolvimento de produtos 
Allergan
Na Allergan, nossas atividades de pesquisa e 
desenvolvimento estão focadas na identificação 
e introdução de novos produtos que abordam as 
necessidades médicas não atendidas e ao mesmo 
tempo aumentam o acesso global a medicamentos 
de alta qualidade e a preços acessíveis que 
melhoram a qualidade de vida de nossos pacientes.

O desenvolvimento de produtos seguros é uma 
prioridade que todos compartilhamos. Aplica-se a 
todas as fases do ciclo de vida de nossos produtos, 
desde o desenvolvimento até o uso pelo paciente. 
É por isso que nos esforçamos para exceder os 
padrões mais rigorosos aplicáveis à nossa empresa. 
A segurança dos pacientes e a integridade de 
nossos programas direcionam nossos esforços de 
pesquisa e desenvolvimento, e nunca sacrificamos 
a qualidade para cumprir uma meta ou prazo da 
empresa.

Estamos comprometidos em tratar os 
participantes de nossas pesquisas com ética e 
segurança. Nosso objetivo é proteger a saúde, 
a segurança e o bem-estar dos participantes 
de pesquisas em seres humanos e respeitar as 
leis, os regulamentos e a cultura dos países em 
que nossos estudos são realizados. Quando 
é necessário o uso de animais em pesquisas, 
realizamos essas pesquisas com animais de 
maneira responsável e humana. 

A Allergan apoia o desenvolvimento e a adoção de 
métodos de teste sem o uso de animais para reduzir e 
substituir testes com animais. Esperamos que nossos 
Parceiros de Negócios compartilhem do compromisso 
de desenvolver e apoiar produtos seguros e proteger a 
saúde, a segurança e o bem-estar dos participantes de 
pesquisas.

Informações precisas sobre os produtos
Avaliamos com cuidado e diligência os riscos e os 
benefícios de nossos produtos antes de lançá-los no 
mercado. É fundamental que pacientes e médicos 
entendam esses riscos e benefícios antes de tomar 
decisões de tratamento, e é por isso que levamos 
muito a sério nossa responsabilidade de fornecer 
informações completas, precisas e honestas sobre 
nossos produtos e esperamos que nossos Parceiros 
de Negócios façam o mesmo. 

Garantimos que as declarações que fazemos 
sobre nossos produtos sejam precisas, 
justas, equilibradas e consistentes com os 
rótulos aprovados de produtos. Assumimos 
com seriedade nossa obrigação de fornecer 
informações confiáveis sobre nossos produtos. 

A Allergan está comprometida em publicar 
resultados clinicamente importantes, positivos 
ou negativos, em suas pesquisas clínicas e em 
divulgar nosso apoio a quaisquer publicações que 
resultem de pesquisas apoiadas financeiramente 
por nossa empresa.

GARANTIMOS A SEGURANÇA 
DOS PACIENTES E A QUALIDADE 
DOS PRODUTOS

A Allergan se orgulha de nossos produtos e trabalha para garantir que eles sejam desenvolvidos 
sob altos padrões de qualidade e segurança. Nunca comprometemos a segurança dos pacientes, 
a qualidade dos produtos ou a conformidade.

Produtos de qualidade
Na Allergan, desenvolvemos nossos produtos 
pensando nos pacientes e nos dedicamos em 
garantir que eles recebam produtos seguros 
e de alta qualidade. Nosso compromisso com 
a qualidade nos permitiu ganhar a confiança 
de pacientes e médicos em todo o mundo, 
e mantemos sua confiança todos os dias. A 
integridade dos dados é um componente 
importante de nossa responsabilidade de garantir 
a segurança, a eficácia e a qualidade de nossos 
produtos e de nosso compromisso com a proteção 
de nossos pacientes.

Relatório de eventos adversos
Relatar e monitorar eventos adversos é uma 
das maneiras contínuas de garantir a segurança 
dos produtos que colocamos no mercado e 
dos pacientes que os utilizam. A Allergan tem 
uma obrigação legal e ética de relatar essas 
informações às autoridades reguladoras do 
governo. Os Parceiros de Negócios devem relatar 
Eventos Adversos de acordo com a legislação, o 
treinamento sobre Eventos Adversos fornecido 
pela Allergan e seus acordos contratuais com a 
Allergan.
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Na Allergan, sempre atuamos com integridade e aderimos a altos padrões de 
comportamento ético e profissional. Ao interagir de forma responsável, conquistamos 
a confiança dos profissionais de saúde, uns dos outros e da comunidade.

INTERAGIMOS COM 
RESPONSABILIDADE

Conformidade com leis e regulamentos
Trabalhamos em um setor altamente 
regulamentado e exigimos que nossos Parceiros 
de Negócios conduzam seus negócios de forma 
ética e de acordo com as leis, regulamentos, 
diretrizes, códigos do setor, o Código de Conduta 
da Allergan e nossas políticas.

Promoção de produtos
Pacientes e médicos confiam em nossa empresa 
para promover nossos produtos honestamente 
e de acordo com a legislação. Garantimos que 
as informações fornecidas em nossos materiais 
promocionais e comunicações sejam precisas, 
confiáveis e equilibradas.

Os Parceiros de Negócios da Allergan que se 
envolverem em atividades promocionais em 
nome da Allergan devem fornecer informações 
confiáveis, precisas e completas sobre nossos 
produtos e devem promover apenas de maneiras 
verdadeiras, não enganosas, justas, equilibradas 
e consistentes com os rótulo aprovados dos 
produtos.

Cortesias empresariais
Cortesias comerciais (p. ex., refeições modestas, 
hospitalidade e presentes de valor nominal) 
fornecidas aos clientes da Allergan em nome da 
Allergan podem ser permitidas em situações 
limitadas e somente conforme orientação da 
Allergan. Os Parceiros de Negócios devem garantir 
que quaisquer cortesias comerciais fornecidas 
em nome da Allergan não possam ser mal 
interpretadas, sugerir algo impróprio ou ser vistas 
como influenciando uma decisão comercial.

Interações com profissionais de saúde e 
funcionários do governo
Na Allergan, interagimos rotineiramente com 
profissionais de saúde (HCPs, do inglês healthcare 
professionals) e fornecemos informações para 
ajudá-los a tomar decisões de tratamento com 
fundamentação médica. Observamos altos 
padrões de integridade e demonstramos nosso 
compromisso com o atendimento ao paciente em 
todos os aspectos de nossos relacionamentos com 
os HCPs e funcionários do governo e exigimos o 
mesmo de nossos Parceiros de Negócios. 

Os Parceiros de Negócios não podem oferecer 
aos HCPs ou funcionários do governo persuasão 
indevida (incluindo qualquer pagamento, 
propina, suborno ou desconto) para influenciar 
o comportamento de prescrição, compras, 
recomendações ou decisões sobre receituários.

Transparência
A Allergan está comprometida com a 
transparência em todos os aspectos de nossos 
negócios, desde como registramos transações 
financeiras e interagimos com profissionais 
de saúde até a forma como documentamos os 
resultados de estudos clínicos. 

Nunca nos envolvemos em nenhuma atividade 
que comprometa o julgamento profissional 
de nossa organização, sugira um tratamento 
favorável ou dê a impressão de que trabalhamos 
de forma desonesta. Exigimos o mesmo nível de 
compromisso com a transparência em todos os 
aspectos de nossos Parceiros de Negócios.
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Conformidade comercial
Como uma empresa que exporta e importa 
produtos e informações para países em todo o 
mundo, estamos sujeitos a leis que regulam como 
e com quem podemos fazer negócios. Cumprimos 
todas as leis comerciais aplicáveis e as leis de 
todos os países que regem transações, incluindo 
quaisquer leis de boicote e sanções comerciais 
aplicáveis. 

Esperamos o mesmo nível de comprometimento 
de nossos Parceiros de Negócios no cumprimento 
de todas as leis e regulamentos comerciais 
relevantes.

 

Concorrência justa
A Allergan promove nossos negócios e mantém a 
confiança dos pacientes com base na qualidade e 
no mérito de nossos produtos. 

Apoiamos um mercado livre e aberto e cumprimos 
as leis da concorrência em todos os lugares onde 
fazemos negócios. Evitamos discussões sobre 
assuntos e acordos confidenciais de caráter 
concorrencial que limitam inadequadamente a 
concorrência ou violam a lei, incluindo discussões 
e acordos com concorrentes para fixação de 
preços ou condições de venda, divisão de 
mercados, clientes ou territórios ou impedimento 
de concorrentes entrarem no mercado. 

Nós nos esforçamos para concorrer sempre de 
forma justa e esperamos o mesmo de nossos 
Parceiros de Negócios.

Relacionamentos de Parceiros de Negócios 
com outros terceiros
Os relacionamentos que construímos com nossos 
Parceiros de Negócios baseiam-se na confiança e 
respeito mútuos. 

Esperamos que nossos Parceiros de Negócios 
façam negócios com integridade e sejam 
responsáveis por manter relacionamentos 
éticos com a Allergan, bem como com todos os 
fornecedores e outros terceiros envolvidos em 
nosso nome.

Antissuborno e anticorrupção
O suborno e a corrupção podem prejudicar 
comunidades, o mercado e nossos pacientes, 
clientes e reputação. 

A Allergan não oferece incentivos indevidos 
nem permitimos que outras pessoas o façam em 
nosso nome em troca de uma decisão favorável 
nos negócios, uma vantagem comercial ou como 
recompensa a um indivíduo por uma decisão 
favorável de negócios ou uma vantagem comercial 
oferecida no passado.

INTERAGIMOS COM 

RESPONSABILIDADE (continuação)

Na Allergan, sempre atuamos com integridade e aderimos a altos padrões de 
comportamento ético e profissional. Ao interagir de forma responsável, conquistamos 
a confiança dos profissionais de saúde, uns dos outros e da comunidade.
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PROTEGEMOS NOSSA 
EMPRESA

Na Allergan, nossos relacionamentos, ativos e marca são o que nos permite gerar resultados. 
Lideramos com integridade para que possamos atender nossas partes interessadas de forma 
eficaz, protegendo os ativos, as informações e os registros da nossa empresa.

Conflitos de interesse
Um conflito de interesse ocorre quando interesses 
pessoais interferem, ou parecem interferir, nos 
interesses de nossa empresa ou quando um 
indivíduo usa um relacionamento para obter 
ganhos pessoais. Tais conflitos podem surgir de 
relacionamentos pessoais, interesses financeiros, 
empreendimentos comerciais ou ofertas 
inadequadas de brindes ou entretenimento. 

Na Allergan, tomamos decisões objetivas e 
trabalhamos para evitar situações que possam 
criar, ou parecer criar, um conflito de interesse 
e esperamos o mesmo de nossos Parceiros de 
Negócios.

Informações confidenciais da empresa
Na Allergan, nossa propriedade intelectual, 
segredos comerciais, informações proprietárias 
e outras informações comerciais confidenciais 
proporcionam à empresa uma vantagem 
competitiva e podem causar danos se tornadas 
públicas sem a nossa permissão e sem seguir os 
protocolos adequados. 

Nossos Parceiros de Negócios são responsáveis 
por seguir todos os requisitos contratuais para 
proteger as informações comerciais da Allergan, 
manipular todas as informações comerciais com 
cuidado e protegê-las do uso e divulgação não 
autorizados.

Privacidade e proteção de dados
Os indivíduos confiam na Allergan para coletar, 
processar, transferir, proteger e armazenar 
seus dados pessoais (ou seja, informações que 
podem ser usadas para identificar, localizar ou 
entrar em contato com um indivíduo, além de 
outros dados definidos pelas leis de privacidade/
proteção de dados) de forma segura, compatível e 
consistente com os avisos fornecidos a eles e com 
o consentimento deles, conforme necessário.

Nossos Parceiros de Negócios são legal e 
contratualmente obrigados a processar dados 
pessoais apenas de acordo com as instruções da 
Allergan. 

Os Parceiros de Negócios responsáveis pelo 
processamento (isto é, coleta, armazenamento, 
uso, transferência ou divulgação) dos dados 
pessoais de propriedade da Allergan deverão 
assinar o Adendo de Privacidade e Proteção de 
Dados da Allergan ou disposições semelhantes 
e concordar em cumprir com todas as leis de 
privacidade e proteção de dados aplicáveis. 

Os Parceiros de Negócios devem relatar 
imediatamente todos os incidentes de privacidade 
relacionados à Allergan ao Escritório de 
Privacidade Global da Allergan pelo e-mail  
IR-Privacy@allergan.com.

Informações privilegiadas
Enquanto trabalhar como Parceiro de Negócios 
da Allergan, você poderá encontrar informações 
não públicas (“privilegiadas”) relevantes sobre a 
nossa empresa ou sobre as empresas com as quais 
fazemos negócios ou com as quais podemos estar 
tendo discussões de negócios. 

Qualquer decisão de comprar, vender ou deter 
títulos, sejam títulos da Allergan ou de outras 
empresas (p. ex., ações, obrigações ou opções de 
compra), enquanto tiver posse de informações 
privilegiadas sobre a Allergan ou essa outra 
empresa, é contra a lei. 

Os Parceiros de Negócios não têm permissão para 
negociar nenhuma informação privilegiada ou 
repassá-la a outras pessoas que possam negociá-la 
antes que ela seja disponibilizada publicamente 
a investidores comuns (p. ex., por meio de um 
arquivo público, por um comunicado à imprensa 
ou pelo nosso site público).
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FAZEMOS O QUE É CERTO
Na Allergan, nossa conduta ética e o sucesso de nossa empresa andam juntos. 
Mantemos a integridade no centro de tudo o que fazemos.
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PROTEGEMOS NOSSA 

EMPRESA (continuação)

Na Allergan, nossos relacionamentos, ativos e marca são o que nos permite gerar resultados. 
Lideramos com integridade para que possamos atender nossas partes interessadas de forma 
eficaz, protegendo os ativos, as informações e os registros da nossa empresa.

Ativos da empresa
Na Allergan, os ativos de nossa empresa (p. 
ex., hardwares e softwares de informática, 
propriedades da empresa, recursos financeiros, 
materiais de escritório e segurança da informação) 
são importantes para nossos negócios e nos 
permitem realizar nosso trabalho de maneira 
eficaz e eficiente.

Nossos Parceiros de Negócios têm a 
responsabilidade de proteger todos os ativos 
corporativos da Allergan fornecidos a eles, 
gerenciar todos os recursos da Allergan com 
cuidado e usá-los de forma responsável e apenas 
para fins comerciais.

Gestão de registros
Na Allergan, temos o compromisso de gerenciar 
nossos registros de forma responsável e garantir 
a retenção dos registros necessários para 
apoiar nossas obrigações fiscais, jurídicas, de 
conformidade e financeiras. 

Esperamos que nossos Parceiros de Negócios 
mantenham o mesmo padrão na manutenção 
de registros precisos ao trabalhar em nome 
da Allergan e em conformidade com as leis 
relacionadas e seus acordos contratuais com a 
Allergan.

Integridade financeira
Como empresa de capital aberto, a Allergan tem 
o dever de manter todos os livros e registros 
que refletem nossa posição financeira e nossos 
negócios com precisão, honestidade, totalidade e 
em tempo hábil. 

A integridade de nossos livros e registros 
comerciais é essencial para nosso sucesso 
contínuo, e nossos Parceiros de Negócios 
são igualmente responsáveis por garantir a 
integridade dos registros comerciais da Allergan.

Além disso, a Allergan está comprometida com a 
prevenção da facilitação criminal de sonegação de 
impostos e com a garantia de conformidade total 
com as exigências para a prevenção de sonegação 
de impostos no decorrer e no escopo de todas as 
suas operações comerciais. Esperamos que nossos 
Parceiros de Negócios demonstrem o mesmo nível 
de comprometimento.

PARCERIA COM INTEGRIDADE  |  Protegemos nossa empresa
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Segurança e saúde ambiental
Trabalhamos para proporcionar um local de 
trabalho seguro e saudável e reduzir nosso 
impacto no meio ambiente. 

A Allergan é signatária do Pacto Global da ONU e 
estabeleceu metas e normas ambientais, de saúde 
e segurança em nossos locais em todo o mundo 
para garantir que possamos cumprir com todas 
as regras e regulamentos federais, estaduais e 
locais e reduzir o impacto ambiental de nossas 
operações.

Os Parceiros de Negócios devem proteger os 
trabalhadores da exposição a riscos químicos, 
biológicos e físicos, ter programas para prevenir 
e resolver situações de emergência, operar 
de maneira ambientalmente responsável e 
estabelecer sistemas para garantir a gestão 
adequada de resíduos, emissões atmosféricas e 
descarga de águas residuais. 

Esperamos que nossos Parceiros de Negócios 
cumpram todas as leis e regulamentos 
relacionados.

Direitos humanos
Na Allergan, trabalhamos para ser bons cidadãos 
corporativos onde quer que operemos. Apoiamos 
os princípios contidos na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e estamos comprometidos com 
respeitar os direitos humanos em todos os níveis 
de nossa cadeia de suprimentos. 

Aderimos à Lei da Escravidão Moderna de 2015 
e leis equivalentes em outras jurisdições. Os 
Parceiros de Negócios não devem fazer uso de 
trabalho forçado, escravo, de servidão por dívida 
ou prisional involuntário.

Estamos comprometidos com a produção 
responsável de nossos produtos e cumprimos as 
leis que exigem a divulgação de seu uso. 

Respeitamos os direitos humanos praticando 
due diligence e nunca fazemos negócio 
conscientemente com qualquer empresa ou 
indivíduo que viole as leis trabalhistas ou participe 
de abusos dos direitos humanos, incluindo 
trabalho infantil, trabalho forçado, tráfico de 
pessoas, punição física e discriminação ilegal, 
e esperamos o mesmo de nossos Parceiros de 
Negócios.

SOMOS CIDADÃOS 
RESPONSÁVEIS

A Allergan está focada em ajudar as pessoas em todos os lugares a viver uma vida melhor. Somos ativos 
em nossas comunidades, decididos em nosso engajamento e dedicados em fazer a diferença.
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Igualdade de oportunidades de emprego
Na Allergan, temos o compromisso de oferecer 
igualdade de oportunidades de emprego a 
indivíduos qualificados em todas as práticas 
de pessoal, incluindo recrutamento, seleção, 
promoção, treinamento, assistência com aulas, 
remuneração, benefícios, transferência, dispensa, 
rescisão e programas sociais e recreativos. Nossas 
políticas e práticas proíbem a discriminação ilegal.

Nossos programas de ação afirmativa, que 
abrangem minorias, mulheres, indivíduos 
com deficiência e veteranos protegidos, 
foram adotados em conformidade com as leis 
e regulamentos aplicáveis e definem ações 
afirmativas específicas e responsabilidades de 
igualdade de oportunidades de emprego de 
nossos funcionários. 

Todos os funcionários devem demonstrar 
comprometimento com nossos esforços de 
ação afirmativa para garantir que a igualdade 
de oportunidades esteja disponível para todos, 
incentivar a diversidade na Allergan e demonstrar 
sensibilidade e respeito pelas outras pessoas.

O diretor de igualdade de oportunidades de 
emprego (“Diretor de EEO”) da Allergan é o Vice-
Presidente de Talentos Globais. A Allergan é uma 
contratada federal sujeita à Medida Provisória 
11246, a Lei de Assistência ao Reajuste dos 
Veteranos da Era do Vietnã de 1974, conforme 

alterada, a Seção 503 da Lei de Reabilitação de 
1973, conforme alterada, e cada um de seus 
regulamentos de implementação. 

A Allergan deve notificar nossos vendedores e 
fornecedores de nossas políticas de igualdade 
de emprego e ação afirmativa. A Allergan solicita 
que nossos Parceiros de Negócios apoiem nossos 
esforços para cumprir essas políticas.

Antiassédio e antidiscriminação
Na Allergan, trabalhamos para manter um 
ambiente de trabalho positivo, livre de assédio, 
discriminação, intimidação, bullying e retaliação. 
O assédio e a discriminação com base em raça, 
cor, idade, sexo ou gênero, orientação sexual, 
identidade ou expressão de gênero, etnia/
nacionalidade, status de cidadania, deficiência, 
religião, associação a sindicatos, estado civil, 
serviço militar e status de veterano, informações 
genéticas ou qualquer outro status protegido 
pelas leis aplicáveis são proibidos. 

Os comportamentos de assédio e discriminação 
são manifestados de várias formas e incluem 
ações verbais, físicas, visuais e comportamentais. 
Não toleramos comportamentos de assédio ou 
discriminação em relação a qualquer pessoa com 
quem fazemos negócios e esperamos que nossos 
Parceiros de Negócios mantenham esse mesmo 
padrão.

Os Parceiros de Negócios deverão respeitar 
os direitos de seus trabalhadores, conforme 
estabelecido nas leis locais, de se associarem 
livremente, ingressarem ou não em sindicatos 
trabalhistas, buscarem representação e 
ingressarem nos conselhos de trabalhadores. 

Os trabalhadores de Parceiros de Negócios 
devem poder se comunicar abertamente com a 
Administração sobre as condições de trabalho, 
sem ameaça de discriminação, assédio, bullying ou 
retaliação.

Violência no local de trabalho
Na Allergan, estamos comprometidos em fornecer 
um local de trabalho seguro. Nunca toleramos 
bullying, assédio, intimidação, atividades que 
envolvam vigilância ou perseguição, ameaças, 
atos de dano físico direcionado a um indivíduo 
ou sua família, amigos, colegas de trabalho, 
propriedades ou a destruição intencional de 
propriedades, nem permitimos armas em nossas 
instalações. 

Dependemos de nossos colegas para observar e 
denunciar qualquer comportamento ameaçador 
ou intimidador e para resolver quaisquer conflitos 
com calma. Esperamos que nossos Parceiros 
de Negócios demonstrem o mesmo nível de 
comprometimento em garantir um local de 
trabalho seguro. 

CUIDAMOS UM 
DO OUTRO

Na Allergan, nos esforçamos para fazer o que é certo um para o outro. É nossa 
responsabilidade criar e manter um local de trabalho positivo, seguro e produtivo.
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A Allergan fornece uma linha direta da empresa e outros recursos para permitir o relato de problemas.
RELATO DE 
PREOCUPAÇÕES

Relato de preocupações
Na Allergan, esperamos que nossos Parceiros de 
Negócios relatem preocupações sobre possíveis 
condutas ilegais ou impróprias relacionadas aos 
nossos negócios. 

Se você vir ou suspeitar que alguém que atue em 
nome da Allergan esteja envolvido em atividades 
ou comportamentos que possam violar a 
legislação, este Código de Conduta dos Parceiros 
de Negócios ou as políticas da Allergan, informe o 
fato imediatamente à Allergan pela Linha de Ação 
de Integridade. 

A Linha de Ação de Integridade da Allergan 
é operada de forma independente por 
terceiros e está disponível 24 horas por dia, 
sete dias por semana, em qualquer local do 
mundo. Ela permite que indivíduos relatem 
preocupações anonimamente, quando 
permitido por lei, e pode ser acessada visitando 
AllerganIntegrityActionLine.ethicspoint.com. 
Os números de telefone da Linha de Ação de 
Integridade para cada país também são fornecidos 
nesse site.

A Allergan proíbe retaliação contra indivíduos que 
realizam denúncias em boa-fé e espera que os 
Parceiros de Negócios mantenham esse mesmo 
padrão.
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