CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

ANGIOMEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.

Prezado(a) Colaborador(a),

O sucesso de uma empresa não depende, exclusivamente, da qualidade de seus serviços para
ser considerada bem-sucedida. Na ANGIOMEDICAL, acreditamos que o sucesso está ligado à
credibilidade e, para e, para que essa seja nossa marca, isso, assumimos um compromisso
imprescindível com a ética.
A fim de trabalharmos com padrões morais e éticos cada vez mais elevados, preparamos este
material, para consolidar a missão, a visão, os valores, os princípios morais e éticos da
ANGIOMEDICAL. Nossos princípios de conduta manifestam nosso interesse em tratar clientes,
funcionários e fornecedores de forma respeitosa, oferecendo sempre um tratamento profissional e
harmonioso.
O Código de Ética e de Conduta representa nosso compromisso em defender aquilo em que
acreditamos, seguindo uma postura responsável, ética, transparente e de respeito mútuo entre
todos.
Lembramos que o Código não tem o intuito de restringir o desenvolvimento dos negócios. Ao
contrário, vem para acrescentar valor, apoiar o crescimento e a constante busca pela excelência.
O Código é válido por tempo indeterminado. Deve ser distribuído a todos os integrantes
da Empresa, que não poderão alegar, em qualquer hipótese ou sob qualquer argumento,
desconhecimento das diretrizes e dos princípios nele constantes.
Esperamos que você leia, compreenda, faça cumprir e utilize este guia como uma referência
valiosa no seu dia a dia.

Atenciosamente,
Diretoria Angiomedical
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SOBRE NÓS
Através da análise de mercado feita por profissionais com mais de 30 anos de experiência no
setor de distribuição de materiais médicos, foi identificada a necessidade de montar uma nova
estratégia para atender às características peculiares do mercado de novas tecnologias e aumentar a
qualidade dos serviços prestados, idealizando e fundando em setembro de 2007 a Angiomedical.
A Angiomedical atua na área de importação e de distribuição de produtos, focada na busca
de novas soluções para tratamentos médico-hospitalares. Apesar de relativamente nova, conta com
o Know-How de uma empresa com mais de 30 anos de mercado. Por meio de uma equipe técnica
especializada, promove a divulgação de novos dispositivos, treinamento e gerenciamento de clientes
individualmente. Está presente nos principais congressos e patrocina cursos para inserção de novas
técnicas e especialistas. Seu posicionamento é voltado para a qualidade dos produtos e dos serviços
prestados. Atende todo o Estado de São Paulo e conta com parcerias entre fabricantes e consultores,
viabilizando a utilização de dispositivos médicos inovadores no mercado nacional. Além da matriz na
cidade de Campinas, conta com filiais em São Paulo capital e em Ribeirão Preto.
A empresa mantém o Sistema da Qualidade para assegurar que os requisitos de
armazenagem, de distribuição e de transporte da RDC N° 16/2013 – ANVISA/MS sejam seguros,
eficazes e adequados ao uso pretendido.

CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA
A Angiomedical é uma empresa que atua no mercado de saúde, cumprindo seus objetivos,
sob a égide de sua Política de Qualidade, que valoriza os princípios das boas práticas de
armazenamento e de distribuição de produtos de saúde, em conformidade com a RDC n. 16 de 2013.
Os colaboradores da Angiomedical devem desempenhar suas atividades de acordo com o
Manual de Boas Práticas e Política de Qualidade, em conformidade com o disposto no Programa de
Compliance da Angiomedical, na Lei n 12.846/13 (Lei Anticorrupção Brasileira), sancionada em
01/08/2013, o qual passa a fazer parte integrante de seu Regime Interno de Pessoal.
O presente Código de Ética e de Conduta é um instrumento essencial ao Programa de
Compliance da Angiomedical. Este tem como finalidade formalizar os valores éticos e as condutas,
para que que todos os nossos colaboradores atuem na condução dos negócios da empresa com
integridade, com legalidade e com ética. Exigimos e esperamos o mesmo nível de integridade das
empresas que cooperam com as suas unidades de negócio, sejam parceiras, subdistribuidoras ou
vendedores técnicos independentes.
Este Código também visa eleger recomendações ao colaborador da Angiomedical, no contexto
de seu relacionamento com a empresa, com os colegas de trabalho, com os clientes, com os
fornecedores, com os prestadores de serviços, com as instituições públicas e privadas, com os
profissionais médicos de todas as especialidades, com as autoridades legalmente constituídas no
país. Nesse relacionamento, está inserido e requerido o pleno compromisso individual e coletivo com
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a competência, com a ética, com a transparência, com a honestidade, com o conhecimento e com o
atendimento à legislação aplicada ao ramo de atividade da empresa.
Embora as atualizações deste Código de Ética e de Conduta possam ser diretamente
comunicadas aos seus colaboradores, é fundamental que seu comportamento e que suas ações
estejam em consonância com os valores e com as condutas neste documento descritas.

APLICAÇÃO
O Código de Ética e de Conduta da Angiomedical é aplicável a todos seus colaboradores, seus
sócios, seus diretores, seus empregados e a todos aqueles que atuam em nome, em interesse ou
em benefício da Angiomedical.

NOSSA MISSÃO
Oferecer produtos cirúrgicos de qualidade aos médicos, para solução de tratamento
aos pacientes, através de atendimento e de equipe técnica eficientes.

NOSSA VISÃO
Ser referência nacional na distribuição de produtos cirúrgicos, com solidez, e ter
reconhecimento pela

excelência

colaboradores desenvolvimento

no

atendimento

profissional,

em

aos
um

nossos
ambiente

clientes,

proporcionando

agradável,

e

aos

comunicação

transparente.

NOSSA POLÍTICA DA QUALIDADE
Buscar a plena satisfação de nossos clientes garantindo a excelência na qualidade do
armazenamento, distribuição e transporte de produtos comercializados e dos serviços prestados
através do aperfeiçoamento contínuo de nossos colaboradores, comprometimento e ética.

NOSSOS VALORES
•

Integridade, transparência e honestidade nas discussões dos problemas e dos fatos;

•

Ética nos negócios, cumprimento do código de Ética e de Conduta;

•

Respeito e clareza nas relações;

•

Comprometimento na execução das atividades e responsabilidades para melhoria dos

resultados;
•

Valorização das pessoas.
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CONDUTAS
1.

Integridade, transparência e honestidade nas discussões dos problemas e dos fatos
A Angiomedical está comprometida com a implementação de uma cultura ética e transparente

altamente eficaz e refletida nas ações de todos os colaboradores da empresa, assim, espera-se que
as atitudes de todos os que trabalham, prestam serviços e se relacionam com a Angiomedical, sejam
baseadas nas seguintes condutas:


Pautar o relacionamento entre a empresa e os demais colaboradores na transparência,

na ética e no respeito mútuo;


Agir sempre de forma honesta, transparente e íntegra nas interações que mantiver,

tanto internamente quanto externamente;


Contratar apenas empresas ou indivíduos que atuem com conformidade com os valores

e com as condutas éticas adotadas pela Angiomedical;


Agir em estrita conformidade com a legislação, principalmente com a Lei Anticorrupção

– Lei nº 12.846/2013;


2.

Garantir a transparência nos registros contábeis.

Ética nos negócios, cumprimento do código de Ética e Conduta
O sucesso da empresa reside na satisfação de seus clientes representados pelos prestadores

de serviços de saúde, pelo corpo clínico médico a eles associados e indiretamente a seus pacientes,
que se beneficiam de produtos e de serviços colocados à sua disposição. Esse relacionamento com
os clientes é a mola mestra da parceria que conduz à realização de negócios em que as partes se
beneficiam mutuamente. A conduta que deve ser adotada nesse relacionamento é fundamentada na
ética, na moral e no profissionalismo. Para isso, é dever de todos os colaboradores:


Competir por oportunidades de negócio de um modo vigoroso, justo, ético e legal;



Cumprir com as leis “Anticorrupção” e com as demais legislações que regulem a

concorrência e o comércio em cada região em que conduzimos os negócios;


Não discutir nem trocar informações sobre preços, sobre custos, sobre planos de

produção, sobre estratégias empresariais ou sobre qualquer outra informação confidencial ou de
proprietário cuja partilha não seja legal, com concorrentes reais ou potenciais;


Não propor nem participar em acordos com concorrentes ou outros distribuidores de

modo a fixar preços, quantidades de fornecimentos ou para ilicitamente distorcer ou restringir o
comércio;
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Propugnar pela total transparência, pela ética e pela correção nas relações entre a

empresa e seus colaboradores junto a seus clientes;


Praticar o correto e saudável relacionamento com as entidades públicas das esferas

municipal, estadual e federal, ligadas ao setor de saúde ou não, pautado na ética, na moral e no
profissionalismo bem como no cumprimento da lei n 12.846/13, Lei Anticorrupção Brasileira.
Atenção: Não nos envolvemos em práticas de suborno, nem permitimos que nossos colaboradores
se envolvam, nem contratamos terceiros para o envolvimento nestas práticas, que repudiamos, em
nome da empresa.

3.

Respeito e clareza nas relações;
A Angiomedical estabelece e mantém critérios para avaliação e para a qualificação de

fornecedores contratados, incluindo os treinamentos ministrados pelos fornecedores quanto aos
assuntos de Compliance, objetivando garantir a qualidade dos produtos comercializados e dos
serviços prestados ao mercado de saúde.
Seus fornecedores nacionais devem estar cientes de que sua permanência no cadastro de
distribuidores da empresa está diretamente relacionada ao correto atendimento à legislação
Brasileira (ANVISA) e aos requisitos de Qualidade e Boas Práticas de Armazenamento e de
Distribuição de Produtos Médicos.
Seus fornecedores Internacionais são vinculados mediante cláusulas e condições acordadas
previamente, segundo os parâmetros comerciais, técnicos e administrativos e sob o preceito de
conduta ética condizente com a prática de mercado, obedecendo às legislações nacional e
internacional que regem acordos e tratados dessa natureza.
. A Angiomedical assume com seus fornecedores internacionais compromisso com respeito à
qualidade de produtos e à forma como são disponibilizados ao mercado, sob os preceitos da ética,
da moral e do profissionalismo. A Angiomedical requer que seus colaboradores sigam as seguintes
diretrizes:


Conduzir o relacionamento com seus fornecedores e com seus prestadores de serviço

pautados na ética e na transparência, não tolerando qualquer tipo de aceitação ou de oferecimento
de favores em troca de benefícios pessoais, ilícitos ou impróprios à saudável prática do mercado;


Garantir o cumprimento da legislação Brasileira (ANVISA) e dos requisitos de

Qualidade e Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos;


Garantir, de forma rigorosa, o sigilo profissional em relação aos dados de natureza

comercial, financeira e operacional da empresa;


Assegurar o respeito à privacidade de nossos colaboradores e o sigilo dos seus dados

e das suas informações pessoais;
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Evitar a adoção de qualquer conduta que possa gerar conflitos de interesses à

Angiomedical ou às atividades exercidas.

4.

Comprometimento na execução das atividades e responsabilidades para melhoria dos resultados;
A Angiomedical é formada por colaboradores necessários para garantir o Sistema da

Qualidade do Programa de Compliance. A empresa disponibiliza toda a estrutura necessária aos
funcionários para garantia de execução das suas atividades. Por esse motivo, é dever de todos os
colaboradores estarem comprometidos com a execução das suas atividades e assumirem a
responsabilidade para melhoria contínua dos resultados. Para atingir esse objetivo, todos os
colaboradores são responsáveis por:


Utilizar as ferramentas de trabalho, os recursos de informática e o conteúdo dos

arquivos produzidos em razão do trabalho pertencente à Angiomedical, para fins estritamente
profissionais, segundo as Políticas Internas e conforme o disposto no presente Código de Ética e de
Conduta;


Cumprir todas as exigências de segurança e medicina do trabalho aplicáveis à sua

tarefa específica. Seus superiores hierárquicos são responsáveis por assegurar o devido treinamento
dos colaboradores em relação a todos os procedimentos de segurança aplicáveis às suas funções.
Os colaboradores devem informar aos seus superiores hierárquicos quaisquer inconformidades
relacionadas às suas condições de trabalho;


Buscar

o

melhor

resultado

para

a

Angiomedical, mantendo

sempre

uma

atitude transparente, respeitosa, leal, cordial, gentil, eficiente e colaborativa com os colegas de
trabalho e com seus públicos de interesse;


Não participar de transações e de atividades que possam comprometer sua integridade

profissional ou desabonar a sua imagem pública, bem como a imagem da Angiomedical. Ex:
divulgação da imagem, documento ou qualquer material da empresa em mídias sociais ou em
qualquer meio público, sem autorização prévia da Diretoria;


Respeitar a propriedade intelectual. Ex: logotipo da Angiomedical e dos fornecedores,

informações sobre todos os fornecedores de produtos, estratégia da empresa, processos internos,
resultados, programas, ferramentas e qualquer material de apoio;


5.

Não alterar nem deturpar o teor de qualquer documento, informação ou dados.

Valorização das pessoas
A empresa coloca à disposição de seus colaboradores adequada estrutura física e tecnológica

para o bom desempenho de suas funções, proporcionando a valorização profissional e a capacitação
técnica continuada, fundamental para o crescimento mútuo das partes, buscando mantê-los sempre
atualizados em relação às metodologias e às ferramentas da Qualidade bem como às legislações e
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às normas estabelecidas ao Programa de Compliance da empresa. É primordial que todos os
colaboradores respeitem, valorizem auxiliem os demais colaboradores, no que for necessário e
possível. Todos são responsáveis por:


Exercer suas atividades profissionais com competência e com diligência, buscando o

aprimoramento técnico e a atualização permanente, devendo encorajar todos os envolvidos na
atividade a adotar tal conduta;


Ser estritamente profissional e imparcial, sabendo ouvir e falando nos momentos

apropriados com os clientes, com os fornecedores e com os colaboradores;


Não usar cargo, função, atividade, facilidades, posição e/ou influência com o fim de

obter qualquer favorecimento para si ou para outrem;


Não criar dificuldades artificiais no exercício de cargo, função ou atribuição, com o

objetivo de supervalorizar sua atuação profissional;


Exercer suas atividades de forma eficiente.

CONDUTAS VEDADAS
A Angiomedical repudia com veemência a realização das condutas descritas abaixo, pois são
totalmente contrárias aos valores da empresa.


Atuar em descordo com qualquer disposição constante neste Código de Ética e de

Conduta;


Praticar qualquer ilícito previsto na legislação aplicável à Angiomedical, principalmente

aqueles descritos na Lei Anticorrupção;


Atuar ativa ou passivamente no oferecimento ou na aceitação de favores ou de

benefícios pessoais de qualquer natureza não condizentes com as boas práticas de Compliance;


Fornecer qualquer tipo de objeto de valor a oficial do governo, funcionário ou qualquer

outra pessoa, com intuito de inadequadamente influenciar uma decisão empresarial. Essa prática é
considerada suborno, quer seja fornecido pelo representante ou por terceiros;


Aceitar ou oferecer qualquer tipo de favores em troca de benefício pessoais, ilícitos ou

impróprios à saudável prática do mercado;


Promover, a clientes, favorecimento caracterizado pela obtenção de favores ou de

benefícios pessoais de qualquer natureza, considerados ilícitos ou impróprios às regras de
Compliance;


Divulgar informações confidenciais e/ou de propriedade da Angiomedical ou de seus

colaboradores de que tenha conhecimento, sem a devida, prévia e expressa autorização da Direção
da empresa;


Praticar qualquer ato de discriminação e/ou assédio, independentemente de seu

fundamento;


Realizar qualquer tipo de doação, direta ou indireta, a campanhas políticas, a partidos

políticos ou a agentes políticos;
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Realizar suas atividades sob efeito de bebidas alcoólicas, de drogas ou de substâncias que
possam alterar ou causar desvio de comportamento durante a jornada ou no ambiente de
trabalho.
COMITÊ DE ÉTICA E INFRAÇÕES AO CÓDIGO
Qualquer ação ou prática superveniente que infrinja este Código de Ética e de Conduta e
documentos agregados será objeto de avaliação e de deliberação do Comitê de Ética.
A avaliação e deliberação de possível violação a esse Código ou a qualquer norma ética da
empresa será realizada pelo Comitê de Ética da Angiomedical, que é um órgão independente e
responsável pelo recebimento, pela investigação e pela aplicação de sanções, quando cabíveis, de
acordo com Regimento Interno do Comitê.
Toda e qualquer prática que infrinja ou que configure potencial infração ao Código deverá ser
imediatamente comunicada ao Comitê de Ética, através do canal de denúncias da empresa,
disponível no seguinte endereço: www.angiomedical.com.br
Todos os colaboradores da Angiomedical são responsáveis por, tendo ciência de possível ou
efetiva violação, comunicar imediatamente ao Comitê de Ética da Angiomedical.

TERMO DE COMPROMISSO
Empresa e colaborador se comprometem mutuamente (Anexo 1 – Atestado de Compreensão)
a cumprir e a zelar pelos requisitos e pelas normas constantes no Manual de Qualidade, no
Regulamento Interno, neste Código de Ética e de Conduta, no Programa de Compliance da
Angiomedical, bem como na lei n 12.846/13, Lei Anticorrupção Brasileira.
Também se comprometem a zelar pelas corretas práticas de distribuição e de armazenamento
de produtos de saúde aceitas pelo mercado, valorizando o relacionamento ético e transparente junto
aos agentes figurantes nesse mercado e qualificados neste instrumento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O colaborador, ao receber este Código de Ética e de Conduta, deverá mantê-lo sob sua ciência
e guarda, pois este documento passa ser uma extensão do seu contrato com a Angiomedical.
Este documento é fornecido aos colaboradores e aos demais executivos com o objetivo de
demostrar o entendimento do que se espera do colaborador na condução de suas atividades perante
os fornecedores e os demais agentes figurantes do mercado em que atua a Angiomedical.
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ANEXO I – ATESTADO DE COMPREENSÃO –
CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA
Atestado e Certificado de Recebimento, de Compreensão e de Conformidade
Eu, ___________________________________________________ funcionário, executivo,
diretor, funcionário terceirizado, agente ou distribuidor independente ou de agência temporária ou
pessoal contratado designado e subordinado a serviços para Angiomedical Comércio de Produtos
Médicos Ltda., recebi, li e entendi os requisitos que se aplicam a mim e que estão incluídos neste
Código de Ética e de Conduta, assim como na Lei 12.846/13 – Anticorrupção Brasileira. Através da
minha assinatura, concordo em seguir e em apoiar esses requisitos.
Reconheço que recebi este Código de Ética e de Conduta da Angiomedical. Li, entendi e agirei
de acordo com o Programa de Integridade (Compliance) e conforme quaisquer futuras emendas,
modificações ou alterações que possam ser feitas neste Código de Ética e de Conduta. Se houver
qualquer provisão que eu não entender, é de minha responsabilidade buscar esclarecimento antes
de assinar este Atestado.
Entendo que qualquer violação ao Código de Ética e de Conduta, a políticas e a procedimentos
relacionados podem causar consequências adversas, incluindo o fim do meu relacionamento com a
Angiomedical Comércio de Produtos Médicos Ltda., assim como outras penalidades.
Nome: _______________________________________
Assinatura: ___________________________________
Cargo: _______________________________________
Data:
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