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1. Alcance 
Esta política visa definir o compromisso da Catalent com um ambiente seguro e acolhedor, 
que encoraje qualquer pessoa que tenha um relacionamento de trabalho com a Catalent 
(incluindo, por exemplo, funcionários atuais, ex-funcionários, candidatos a empregos, 
clientes, contratados e fornecedores) a falar abertamente sobre as transgressões que 
qualquer um observe, seja dentro da empresa ou nas ações de um cliente, fornecedor ou 
prestador de serviços. Encorajamos fortemente você a relatar essas preocupações utilizando 
um dos canais mencionados nesta política para denunciar, investigar e remediar 
transgressões. Nada nesta política, entretanto, impede ninguém de denunciar transgressões 
ou de fornecer informações, ou de ajudar de qualquer outra maneira um órgão regulador a 
exercer suas funções ou atribuições em conformidade com ou em relação à legislação 
pertinente. 

 

2. Responsáveis pela Política 
 

Autoria da Política Conselheiro Geral Adjunto de Cumprimento e Litígio 

Aprovadores da Política VPS do Conselho Geral e VPS de Cumprimento, 

Diretor de Recursos Humanos 

VP de Auditoria Interna 

VPS de Qualidade e Assuntos Regulatórios 

Implementação da Política Conselho Geral Adjunto de Cumprimento e Litígio 

3. Visão Panorâmica da Política 
A Catalent tem o compromisso de conduzir negócios com justiça, integridade e respeito pelas 
leis, por nossos valores e por nossos colaboradores. Apesar desse compromisso e do máximo 
esforço da vasta maioria de nossos funcionários, alguns indivíduos podem em algum ponto 
se envolver numa conduta que parece violar a lei, as normas reguladoras aplicáveis, nossas 
Normas de Conduta Profissional, ou nossas outras políticas. Alguém que observe ou suspeite 
de tal comportamento é encorajado e deve Falar Abertamente. Isso dá à Catalent a 
oportunidade de resolver a questão. Silenciar sobre uma possível transgressão pode piorar a 
situação e diminuir a confiança dentro da nossa organização. 

A Catalent valoriza a ajuda de funcionários que identificam e Falam Abertamente, de boa-fé, 
sobre a suspeita de transgressões. Falar Abertamente é encorajado, e os funcionários que 
Falam Abertamente são protegidos. Você não sofrerá nenhuma forma de retaliação por 
levantar preocupações de boa-fé sobre suspeita de transgressão. Afinal, Falar Abertamente é 
essencial para a cultura refletida na nossa missão, visão e valores, uma cultura que sustenta 
nossa reputação, sucesso e habilidade para operar — agora e no futuro. 

É importante denunciar potenciais transgressões o mais rapidamente possível. Expor logo as 
preocupações permite que a Catalent realize uma investigação enquanto os fatos ainda estão 
recentes, e rapidamente amenize ou elimine qualquer risco relacionado. 

 
3.1 Objetivo 
A detecção precoce e a denúncia de possíveis transgressões pelos funcionários da Catalent 
permite que a empresa adote ação corretiva imediata. Os funcionários da Catalent são a 
primeira e a melhor linha de defesa contra o impacto negativo que esse comportamento pode 
ter sobre a empresa, nossos funcionários, clientes ou acionistas, e em última análise sobre 
os pacientes que confiam no trabalho que realizamos. Uma efetiva política de Falar 
Abertamente depende de mantermos uma cultura de confiança e integridade na qual todos 
os funcionários: 



 

 

a) Sejam encorajados a relatar potenciais transgressões o mais rápido possível, 
sabendo que suas preocupações serão levadas a sério e que, como resposta, 
serão tomadas as devidas providências; 

 

b) Conheçam e usem os canais disponíveis para denunciar potenciais 
transgressões; e 

c) Confiem que o processo seja tratado da maneira mais confidencial possível e 
entendam e acreditem que a Catalent possui tolerância zero com vitimização, 
retaliação, vingança ou tratamento desfavorável de qualquer tipo. 

 
3.2 Responsabilidades 
É responsabilidade de todos os atuais representantes, diretores, funcionários, associados e 
trabalhadores temporários encaminhar as suspeitas de transgressão em tempo hábil. 
Também queremos ouvir qualquer parte com quem a Catalent tenha, ou tenha tido um 
relacionamento de negócios (como clientes da Catalent, fornecedores, contratados, agentes 
e distribuidores). 

 
Espera-se que todo funcionário que receba uma denúncia de transgressão trate com discrição 
a preocupação ou alegação, e trate com respeito o indivíduo que encaminhou a questão. 
Espera-se que o gerente encaminhe a preocupação de acordo com os critérios de competência 
estabelecidos pela Catalent (consulte os Critérios para Encaminhamento da Catalent). 

 
3.3 Detalhes da Política 
O dever de Falar Abertamente abrange que tipo de conduta?  

 

Atividade criminosa (incluindo fraude, 
roubo, suborno, propinas e informação 
privilegiada) 

Uso impróprio de recursos da empresa 

Preocupações relacionadas a qualidade e 
exigências regulatórias 

Violações das Normas de Conduta Profissional 
da Catalent 

Discriminação ou assédio Violações da integridade de dados 

Conflitos de Interesses Questões ambientais, de saúde e segurança 

Violações de qualquer política da Catalent Conduta com chance substancial de 
prejudicar a reputação da Catalent ou a 
reputação de qualquer unidade ou funcionário 
da Catalent  

Retaliação ou vingança pelo relato de 
potencial transgressão 

Violações dos direitos humanos 

 
Que comportamentos ou situações NÃO são cobertos por esta Política? 

 

• Relato de eventos que apresentem ameaça imediata à vida ou à propriedade. Se 
você precisar de assistência emergencial, contate imediatamente a equipe de 
Segurança da Catalent do seu local ou a autoridade governamental local. 

• Qualquer reclamação que você possa ter com relação às suas condições de 
trabalho. 

• Acerto de disputas pessoais. 

• Fazer acusações que você sabe ou suspeita que são falsas ou inexatas. Isso pode 
resultar em ação disciplinar. 

Se você acha que a transgressão ocorre ou tem chance de ocorrer, você deve denunciá-la. 
Explicamos abaixo as diversas maneiras como você pode fazer isso. Caso não tenha certeza 



 

 

se uma atividade é coberta por esta política, você deve falar com seu gerente ou com qualquer 
membro do Departamento Jurídico e de Cumprimento. 

 

O que significa Falar Abertamente? 

Qualquer pessoa que observe ou suspeite de um comportamento que parece violar a lei, as 
normas regulatórias pertinentes, nossas Normas de Conduta Profissional ou outras políticas 
nossas é encorajada e tem o dever de Falar Abertamente assim que possível sobre a potencial 
transgressão, para que a Catalent possa investigar prontamente, solucionar a questão e 
reduzir ou eliminar qualquer risco relacionado. 

Se você souber ou suspeitar de má conduta, Fale Abertamente e apresente os fatos que você 
tem. Não esperamos que você tenha todas as respostas. Você certamente não é obrigado a 
provar que ocorreu uma violação. Não há necessidade e você não deve investigar o assunto 
por conta própria. Queremos que você Fale Abertamente o quanto antes para que a empresa 
possa determinar se há motivo para preocupação e determinar as próximas etapas 
apropriadas. 

A Catalent trata as preocupações levantadas e os relatórios feitos de boa-fé de forma 
confidencial, na medida do possível. Indivíduos que apresentam preocupações de boa-fé são 
protegidos contra retaliações por Falar Abertamente. 

 

O que devo incluir no meu relato? 

Ao Falar Abertamente, você deve fornecer as informações mais detalhadas e específicas 
possíveis, na medida em que as circunstâncias permitirem (se a sua denúncia for anônima ou 
não, conforme permitido pela legislação local), a fim de permitir uma investigação minuciosa 
dos fatos. Qualquer relato feito deve se ater aos fatos; ao informar quem, o que, quando, 
onde e por que, você ajudará o investigador a conduzir uma investigação minuciosa. 
Informações factuais incluem detalhes, como os seguintes: 

• os antecedentes e a história relacionados à preocupação, incluindo o que você mesmo 
observou (em oposição ao que ouviu de outras pessoas); 

• nomes das pessoas envolvidas ou testemunhas, datas das ocorrências e locais onde 
ocorreram os fatos; 

• quaisquer documentos que possam apoiar o seu relato; 

• uma explicação do motivo pelo qual o problema é preocupante. 

Na medida do possível, você não deve incluir afirmações acusatórias ou conclusivas no relato, 
pois você pode não conhecer a história toda, o que os investigadores buscarão descobrir a 
fim de chegar a conclusões baseadas em evidência. 

 

Como Falar Abertamente 

Esperamos que todos os funcionários se sintam à vontade para encaminhar suas 
preocupações relacionadas à observação ou suspeita de transgressões, e possam falar aberta 
ou diretamente com seus gerentes ou com os superiores destes, mas essas não são as únicas 
opções. Os outros canais incluem: 

Liderança da Unidade 
A equipe de liderança da sua unidade 

Departamento de Recursos Humanos 
Ó líder de Recursos Humanos da sua unidade ou qualquer membro da 
equipe de Recursos Humanos. 

Liderança da Unidade Funcional ou de Negócios 
A equipe de liderança da sua unidade funcional ou de negócios 

Departamento de Auditoria 



 

 

Interna 

          14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 USA 
internal_audit@catalent.com 

Departamento de Qualidade e Assuntos Regulatórios 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 USA 
quality@catalent.com 

Departamento Jurídico e de Cumprimento 
T +1 732 537 6412 
F +1 732 537 6491 
14 Schoolhouse Road 
Somerset, NJ 08873 USA 
ethics@catalent.com 

Linha de Apoio da Catalent para Conduta Profissional 
Disponível em CatalentMSW.com ou pelo telefone: 
United States todos os outros países 
+1 800 461 9330 +1 720 514 4400 

 
 

Fora dos EUA, nos países onde houver números de telefone locais e de 
discagem gratuita, eles poderão ser acessados pelo menu suspenso 
disponível em www.CatalentMSW.com. Este canal pode ser usado para 
relatar uma preocupação relacionada à má conduta de maneira segura, 
garantindo a confidencialidade do denunciante e de terceiros 
mencionados. O acesso a esses relatórios é limitado ao grupo de Ética 
e Conformidade da Catalent e aos indivíduos que o apoiam nas 
investigações. O acesso não autorizado não é permitido. 

 

Para indivíduos localizados na União Europeia (“UE”), de acordo com a 
Diretiva de Denunciantes da UE (“EUWD”), a Catalent fornece um canal 
local interno para indivíduos que preferem que a investigação de suas 
preocupações seja conduzida por pessoal local. Esta opção local está 
disponível para seleção ao relatar uma preocupação em 
www.CatalentMSW.com. Os indivíduos que relatam uma preocupação 
também podem falar diretamente com o pessoal local. Um diretório de 
recursos locais para países da UE com instalações da Catalent pode ser 
encontrado visitando o site de Ética e Conformidade no SharePoint. 
Como alternativa, o denunciante pode escolher o grupo de Ética e 
Conformidade da empresa para liderar uma investigação ou entrar em 
contato com o grupo em Ethics@catalent.com. 

Conselho de Diretores da Catalent  
Secretaria Corporativa 
Catalent, Inc. 
14 Schoolhouse Road  

Somerset, New Jersey 08873 USA 
CorpSec@catalent.com 

 

Em determinadas circunstâncias os indivíduos podem sentir que não serão 
capazes de comunicar uma preocupação sobre transgressão usando os 
canais listados acima. Numa situação dessas, o indivíduo pode se comunicar 
diretamente com o Presidente ou Diretor Independente Principal do 
Conselho de Diretores da Catalent (o “Conselho”), o Presidente do Comitê 
de Auditoria do Conselho, ou algum dos nossos diretores individualmente 

mailto:internal_audit@catalent.com
mailto:quality@catalent.com
mailto:ethics@catalent.com
http://www.catalentmsw.com/
http://www.catalentmsw.com/
mailto:Ethics@catalent.com


 

 

ou em grupo, contatando a Secretaria Corporativa da Catalent por carta ou 
por e-mail nos endereços fornecidos acima. Essa correspondência deve ser 
claramente marcada como confidencial e urgente. A Secretaria Corporativa 
deve encaminhar todas as comunicações ao Grupo de Ética e Conformidade 
dentro do Departamento Jurídico e de Conformidade para investigar a 
preocupação. 

Considerações específicas da UE relacionadas a Como Falar Abertamente 

Embora a Catalent incentive o relato dessas preocupações por meio dos canais internos da 
empresa, a EUWD oferece duas opções adicionais fora da Catalent. Primeiro, uma 
preocupação pode ser relatada à autoridade estabelecida por cada país da UE para receber 
reclamações de denunciantes. A autoridade apropriada para contato em cada um dos países 
da UE onde a Catalent tem instalações pode ser encontrada no diretório localizado na página 
de Ética e Conformidade do SharePoint. Em segundo lugar, a preocupação pode ser divulgada 
publicamente em plataformas on-line, redes sociais ou diretamente à imprensa. Os indivíduos 
que fazem uma divulgação pública recebem proteção sob a EUWD em qualquer uma das 
seguintes circunstâncias: 

• um relato foi feito interna ou externamente, mas nenhuma ação apropriada foi tomada 
dentro do prazo especificado do país da UE relevante (três meses ou seis meses, 
dependendo do país); 

• o responsável pelo relato acredita razoavelmente que a preocupação relatada constitui 
um perigo iminente para o interesse público; 

• o responsável pelo relato acredita razoavelmente que, se relatar a preocupação à 
respectiva autoridade do país da UE, há um risco de retaliação ou poucas perspectivas 
de que a preocupação seja efetivamente abordada. 

 
Detalhes adicionais sobre as leis nacionais específicas dos países da UE e a Autoridade 
Competente responsável por receber as preocupações estão disponíveis no Apêndice desta 
Política. 
 
Você pode relatar a suspeita de transgressão anonimamente nos países em que isso for 
permitido por lei. 

 
 

O que acontece quando relato uma preocupação? 
Quando uma preocupação é encaminhada por meio de qualquer um dos canais da Catalent 
listados acima, a empresa responde prontamente. Todas as preocupações serão reconhecidas 
no prazo de sete dias após o recebimento. 
 
A Catalent leva a sério todas as denúncias de suposta má conduta. Dependendo das 
alegações, a Catalent pode nomear um investigador interno ou externo (ou uma equipe de 
investigadores) para reunir objetivamente, analisar os fatos e determinar se ocorreu uma 
violação da lei, do regulamento aplicável ou da política da Catalent.  

 
As investigações são conduzidas de maneira independente, justa e imparcial em relação a 
todas as partes envolvidas. A Catalent realiza investigações completas de acordo com as leis 
e princípios relevantes. Os detalhes da investigação, sua identidade e a identidade de qualquer 
outra pessoa mencionada no relatório são tratados da forma mais confidencial possível 
durante uma investigação e após o encerramento do caso. Os detalhes de uma investigação 
são compartilhados dentro (ou fora) da empresa apenas para aqueles que precisam saber as 
informações. 
 
A menos que seja necessário conduzir uma investigação adequada, implementar ações 
corretivas e preventivas (CAPAs), ou obrigado por processo judicial ou outro processo legal, 
nem a Catalent, nem o Comitê de Auditoria nem qualquer diretor, executivo ou funcionário 
da Catalent devem (i) revelar a identidade de qualquer pessoa que relata uma preocupação 
e pede que sua identidade permaneça confidencial, ou (ii) faça qualquer esforço, ou tolere 



 

 

qualquer esforço feito por qualquer outra pessoa ou grupo, para determinar a identidade de 
qualquer pessoa que faça um relatório anonimamente. 
 
Os investigadores tratarão as testemunhas de modo profissional e com dignidade e respeito. 
Ao concluir a investigação, os investigadores podem recomendar mudanças para promover a 
melhoria contínua da Catalent e minimizar o risco de futuras transgressões. Caso um relato 
de preocupação relativa a transgressão seja fundamentado, a situação será resolvida por 
meio da ação corretiva adequada. Esta pode incluir o esclarecimento de uma política da 
empresa, treinamento adicional, mudanças na unidade ou nos processos ou ainda ação 
disciplinar. 
 
Sempre que possível, a parte denunciante será informada do status e dos resultados da 
investigação. As partes denunciantes podem esperar uma atualização dentro de três meses 
após o envio de uma preocupação. A Catalent tem obrigações de confidencialidade com todos 
os funcionários, inclusive aqueles que relatam preocupações, assim como os que são 
entrevistados e/ou investigados em decorrência disso. Assim, a Catalent tenta manter a parte 
denunciante informada do progresso da investigação e do possível prazo para conclusão. 
Contudo, a necessidade de confidencialidade e outras considerações legais às vezes nos 
impedem de fornecer detalhes específicos acerca de uma investigação ou de qualquer ação 
disciplinar adotada em decorrência dela. 

 
Posso relatar uma preocupação anonimamente? 
Ao relatar uma preocupação por meio da Linha de Apoio da Catalent para Conduta Profissional 
(www.CatalentMSW.com), você tem a oportunidade de fazê-lo anonimamente. A Linha de 
Apoio da Catalent para Conduta Profissional da Catalent é gerenciada e controlada por um 
fornecedor terceirizado independente. Essa empresa independente permite que os 
funcionários da Catalent, bem como aqueles que fazem negócios ou interagem com a 
empresa, compartilhem preocupações ou incidentes, mantendo o anonimato para a Catalent, 
se desejado. 
 
 
Abaixo estão os diferentes níveis de autoidentificação disponíveis ao relatar uma preocupação 
usando a Linha de Apoio da Catalent para Conduta Profissional: 

• Permanecer completamente anônimo: você não revelará seu nome ou 
informações de contato ao fornecedor terceirizado independente ou à Catalent; 

• Permanecer anônimo para a Catalent: você pode optar por revelar seu nome e 
informações de contato para o fornecedor terceirizado independente, mas não para a 
Catalent. Essa opção permite que o fornecedor entre em contato com você 
confidencialmente para coletar informações adicionais sobre o relatório, sem revelar 
seu nome ou informações de contato à Catalent; 

• Compartilhar meu nome e informações de contato: se você se sentir à vontade 
para revelar seu nome e informações de contato, poderá fornecer à Catalent e ao 
fornecedor terceirizado independente. 

 
Embora você possa fazer denúncias anonimamente, a Catalent incentiva denúncias não anônimas por 
vários motivos, inclusive auxiliando em uma investigação robusta e eficiente. 
 
A cooperação é necessária 

 
Espera-se que todos os funcionários cooperem integralmente com qualquer investigador que 
venha a ser designado pela Catalent, fornecendo informações completas e precisas. O 
funcionário que deixar de cooperar com uma investigação ou que preste informações falsas 
estará sujeito a ação disciplinar que poderá incluir a rescisão do vínculo empregatício. 

 
 

Os funcionários que forem informados ou ficarem cientes de investigações em andamento 
para as quais tenham registros potencialmente relevantes (ex.: memorandos, correio 



 

 

eletrônico, mensagens instantâneas, arquivos, notas, fotografias, gravações etc.) devem 
guardar esses registros e fornecê-los à Catalent e ao investigador. O funcionário que 
sabidamente destruir ou alterar registros ou informações potencialmente relevantes estará 
sujeito a ação disciplinar que pode incluir até a rescisão do vínculo empregatício. 

 
A retaliação é proibida 

 
A Catalent proíbe estritamente e não tolera nenhuma forma de castigo, represália, intimidação 
ou outro ato de retaliação por relatos de boa-fé de suspeita de violação de qualquer política 
da Catalent, da lei ou de regulamentos, ou por cooperação em investigações de suspeita de 
violação de qualquer política da Catalent, lei ou regulamento. Para obter mais informações 
sobre a política da Catalent de proibir retaliação, consulte nossa Política de Não Retaliação ou 
contate seu representante de Recursos Humanos. 

 

4. Informações de Suporte 
4.1 Glossário dos Termos 

 

Termo Descrição 
Retaliação Inclui ações adversas ao funcionário, como demissão, transferência, avaliação de 

desempenho insuficiente, ou ameaça de tais ações, assim como atos mais sutis como 
rejeição, isolamento, zombaria e/ou difamação dirigidas contra um indivíduo como 
reação ao fato de este indivíduo ter relatado de boa-fé suspeita de violação da lei, de 
regulamentos, das Normas da Catalent para Conduta Profissional ou qualquer outra 
política ou procedimento da Catalent. O uso de ameaças ou intimidação para impedir o 
relato de uma preocupação ou para afetar o resultado de uma investigação será tratado 
como retaliação nos termos desta política. 

4.2 Referências 
 

Número Detalhes 

1 Normas para Conduta Profissional 

2 Critérios para Encaminhamento 

3 Política de Não Retaliação 

4 Política de Tratamento Justo 

5 Política de Delação 

4.3 Aprovações da Política 

Esta política foi aprovada pelos seguintes indivíduos:   
 

Yevgenia S. Kleiner, Conselheira Geral Adjunta de Cumprimento e Litígio 
 
Joseph Ferraro, VPS, Conselheiro Geral e Superintendente de Conformidade 
 
Ricardo Pravda, VPS e Superintendente de Recursos Humanos 
 
Shetal Patel, VP, VP de Auditoria Interna 
 
Scott Gunther, VPS de Qualidade e Assuntos Regulatórios 
 

 



 

 

4.4 Apêndices 
 

Histórico de revisões 
 

Número 
da 
Versão 

Data da Versão Autor da Política Resumo das Alterações Feitas 

01 12 de julho de 2021 Yevgenia Kleiner, 
Conselheira Geral 
Adjunta de 
Cumprimento e Litígio 

Original 

02 23 de março de 
2023 

Bonne Leonard,  
Gerente Jurídico e de 
Conformidade 
 
Yevgenia Kleiner,  
Conselheira Geral 
Adjunta de 
Cumprimento e Litígio 

Atualizado para refletir a aplicação 
da Diretiva de Delações da UE e 
para refletir as necessidades e 
práticas em evolução da Catalent. 

 

1 Delações na França 
2 Delações na Alemanha 
3 Delações na Bélgica 
4 Delações na Itália 



 

 

Delações na França 

 

 

Autoridades competentes 
 

Nome:   Defensor de direito francês (Défenseur des Droits) 
 

Tipo de preocupação: Todas as preocupações 
 

Inf. de contato:  https://equineteurope.org/author/france-dr/ 

 

 

 

A UE também produziu a Ferramenta de Delações de Sanções da UE como um canal externo que permite a 
denúncia anônima de violações de sanções. Essa ferramenta pode ser encontrada em 
https://eusanctions.integrityline.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eusanctions.integrityline.com/


 

 

 
Delações na Alemanha 

 
 
Autoridades competentes 
 

Nome:   Für Gelder, Finanzmittel und Finanzhilfen 
 

Tipo de preocupação: Fundos, financiamento e assistência financeira 
 

Inf. de contato:  Deutsche Bundesbank 
Servicezentrum Finanzsanktionen 
D-80281 München 
Tel.: (+49-89) 2889-3800 
Fax: (+49-69) 709097-3800 
http://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Service/Finanzsanktionen/finanzs
anktionen.html 

 
 
 
 

Nome: Für Güter, wirtschaftliche Ressourcen, technische Hilfe, Vermittlungsdienste, 
Dienstleistungen und Investitionen 

 
Tipo de preocupação: Regarding goods, economic resources, technical assistance, brokering 

services, services and investments  
 

Inf. de contato:  Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
Frankfurter Strasse 29-35 
D-65760 Eschborn 
Tel.: (49) 61 96 908 – 0 
Fax: (49) 61 96 908 – 800 
http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/ 

 
 
 
A UE produziu a Ferramenta de Delações de Sanções da UE como um canal externo que permite a denúncia 
anônima de violações de sanções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ausfuhrkontrolle.info/ausfuhrkontrolle/de/embargos/


 

 

 
 

Delações na Bélgica 
 
 
Autoridades competentes 
 

Nome:   Belgian Financial Intelligence Processing Unit (CTIF-CFI) 
 

Tipo de preocupação: Divulgação de transações financeiras suspeitas 
 

Inf. de contato: 55b1 Avenue de la Toison d'Or 
B-1060 Brussels 
 
Tel: + 32 2 533 72 11 
Fax: + 32 2 533 72 00  
E-mail: info@ctif-cfi.be 
 

 
 
 
 

A UE produziu a Ferramenta de Delações de Sanções da UE como um canal externo que permite a denúncia 
anônima de violações de sanções. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ctif-cfi.be%20(link%20sends%20e-mail)
mailto:info@ctif-cfi.be


 

 

 
 
 
 

Delações na Itália 
 
 
Autoridades competentes 
 
 

Nome:   Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional 
 

Tipo de preocupação: National focal point on sanctions. 

 
Inf. de contato:  e-mail:  dgmo-01@esteri.it 
 
 

A UE produziu a Ferramenta de Delações de Sanções da UE como um canal externo que permite a denúncia 
anônima de violações de sanções. 
 
Na Itália, de acordo com o Decreto Legislativo 231/2001 (“Decreto 231”), cada entidade italiana tem um órgão 
de supervisão independente separado, conhecido como Comitê de Vigilância (ou “organism di vigilanza”). Para 
quem deseja relatar uma preocupação a qualquer um dos Comitês de Vigilância da Catalent, as informações de 
contato são as seguintes: 
 
Catalent Anagni S.r.l. (Anagni Site) Vigilance Committee:  
 

E-mail: organismo.vigilanza@catalent.com 
 
Correspondência:  Organismo di Vigilanza  

                    c/o  Catalent Anagni S.r.l. 
                    Località Fontana del Ceraso snc – S.P. 12 CASILINA N°41 
                    03012 Anagni (FR) 

 
 

Catalent Aprilia S.p.A (Aprilia Site) Vigilance Committee: 
 
E-mail:  odv@catalent.com 

v.gullotta@attitudeconsulting.it 
 
Correspondência: O.d.V. c/o Catatalent Italy S.p.A.,  

Via Nettunense km 20,100, 04011, Aprilia (LT); 
 
 
 
 
 
 

mailto:dgmo-01@esteri.it
mailto:organismo.vigilanza@catalent.com
mailto:v.gullotta@attitudeconsulting.it

	1. Alcance
	2. Responsáveis pela Política
	O dever de Falar Abertamente abrange que tipo de conduta?
	O que significa Falar Abertamente?
	Como Falar Abertamente
	Liderança da Unidade
	Departamento de Recursos Humanos
	Liderança da Unidade Funcional ou de Negócios
	Departamento de Qualidade e Assuntos Regulatórios
	Departamento Jurídico e de Cumprimento
	Linha de Apoio da Catalent para Conduta Profissional
	Embora você possa fazer denúncias anonimamente, a Catalent incentiva denúncias não anônimas por vários motivos, inclusive auxiliando em uma investigação robusta e eficiente.
	A cooperação é necessária
	A retaliação é proibida

	4. Informações de Suporte
	Histórico de revisões
	Tipo de preocupação: Divulgação de transações financeiras suspeitas


