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ESCOPO DE APLICAÇÃO 

As normas abaixo se aplicam a pessoas/organizações que, direta ou indiretamente, forneçam à 

Fresenius Kabi AG e suas afiliadas (designadas abaixo “Fresenius Kabi”) materiais e serviços, 

incluindo, entre outros, contratados, consultores, fornecedores e outros intermediários, todos os quais 

são referidos neste documento como “fornecedores”. 

 

CONDUTA GERAL 

O relacionamento da Fresenius Kabi com fornecedores exige pré-requisitos, troca de informações e 

compartilhamento de benefícios mútuos definidos de forma clara.  

A Fresenius Kabi é uma empresa de assistência médica especializada em medicamentos capazes de 

salvar vidas e tecnologias para infusão, transfusão e nutrição clínica. Os produtos e os serviços da 

empresa são utilizados para ajudar a cuidar de pacientes com doenças críticas e crônicas. A carteira 

de produtos da Fresenius Kabi abrange uma ampla gama de medicamentos genéricos, terapias de 

infusão e produtos de nutrição clínica I.V. (intravenosos), bem como dispositivos médicos para 

administração desses produtos. No setor de tecnologias de transfusão, a Fresenius Kabi oferece 

produtos para coleta e processamento de componentes do sangue e para tratamento terapêutico de 

sangue de pacientes pelos sistemas Apheresis. 

De forma geral, os fornecedores da Fresenius Kabi possuem suas próprias normas de negócios. 

Esperamos que os fornecedores ajam de acordo com as leis e os regulamentos locais e internacionais. 

Os funcionários da Fresenius Kabi são responsáveis por fazer negócios de acordo com as normas 

globais de práticas de negócios, resumidas no Código de Conduta Interno da Fresenius Kabi.  

 

PRINCIPAIS VALORES DA FRESENIUS KABI: 

FOCO NO CLIENTE 

Colocamos os clientes em primeiro lugar. 

 

COLABORAÇÃO 

Juntos produzimos mais. 

 

QUALIDADE 

Exigimos excelência. 

 

CRIATIVIDADE 

Entregamos soluções. 
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INTEGRIDADE 

Somos dignos de confiança. 

 

PAIXÃO E COMPROMETIMENTO 

Nós cuidamos 

 

Esperamos que os fornecedores comuniquem os princípios estabelecidos neste documento a seus 

subcontratados e subfornecedores e levem em conta esses princípios ao selecionar subcontratados e 

subfornecedores. Espera-se que os nossos fornecedores incentivem seus subfornecedores a cumprir 

as normas deste Código de Conduta referentes à proteção de condições de trabalho, direitos 

humanos, combate à corrupção e proteção ambiental ao cumprir suas obrigações contratuais. 

Integridade define a estrutura básica de tudo o que fazemos como Fresenius Kabi. Se precisar de 

informações ou orientação adicionais sobre essas normas ou quiser denunciar uma possível violação, 

entre em contato com a Fresenius Kabi. Para obter detalhes de contato, consulte o site 

www.fresenius-kabi.com.br 

 

AVALIAÇÃO DE COMPLIANCE E RESCISÃO DE CONTRATOS 

 

A Fresenius Kabi avaliará o compliance dos fornecedores com os princípios e as exigências 

estabelecidas no Código de Conduta para Fornecedores. A Fresenius Kabi e o fornecedor trabalharão 

em conjunto para eliminar possíveis preocupações.  

Se a Fresenius Kabi tomar conhecimento de quaisquer ações ou condições que não estejam em 

conformidade com o Código, reservamo-nos o direito de exigir medidas corretivas. Além disso, 

reservamo-nos o direito de rescindir um contrato com qualquer fornecedor que não cumprir o Código. 

A Fresenius Kabi está comprometida em manter a conformidade com todas as leis e os regulamentos 

aplicáveis, bem como com os mais elevados padrões éticos, conforme estabelecidos neste Código e 

nos 10 princípios do Pacto Global das Nações Unidas. 

 

1. COMBATE AO SUBORNO E COMBATE À CORRUPÇÃO 

Os fornecedores devem cumprir suas obrigações segundo um possível contrato e/ou Termo de 

Compromisso e Condições estabelecidas no respectivo Pedido de Compras,  respeitadas todas as leis, 

normas e regulamentos, incluindo com as leis sobre concorrência leal e de combate à corrupção. Sem 

limitar a generalidade do acima exposto, com relação ao cumprimento de suas obrigações no âmbito 

de um possível contrato e/ou Termo de Compromisso e Condições estabelecidas no respectivo Pedido 

de Compras, os fornecedores não realizarão, assim como assegurarão que seus funcionários, 

conselheiros, diretores, agentes ou outras pessoas que estejam atuando em seu nome não realizem 

qualquer pagamento, contribuição ou ofereçam presentes a qualquer representante de governo, 

organização prestadora, clientes ou outras pessoas (qualquer pagamento, pagamento de influência, 

suborno, abatimento ou propina) com o objetivo de obter ou pagar tratamento favorável para garantir 

ou manter negócios ou qualquer outra concessão. 
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A Fresenius Kabi observa as práticas de mercado e os costumes comerciais locais e não participa de 

quaisquer práticas corruptas. Esperamos que os nossos fornecedores façam o mesmo. 

 

2. CONCORRÊNCIA LEAL E ANTITRUSTE 

A Fresenius Kabi está firmemente comprometida com ideias de liberdade empresarial e livre 

concorrência. Espera-se que os fornecedores, agentes e outras pessoas físicas e jurídicas que estejam 

representando a Fresenius Kabi cumpram todas as leis e regulamentos referentes à concorrência leal. 

Exigimos um mercado global justo e aberto. Os fornecedores confirmam que cumprem totalmente 

todos os aspectos das leis nacionais e internacionais de concorrência e antitruste onde quer que 

procurem fazer negócios. 

 

3. CONFLITOS DE INTERESSES E CONTRATOS DE PREÇO ILÍCITOS 

Um conflito de interesses surge quando interesses ou atividades pessoais podem influenciar (ou 

aparentem influenciar) negócios e a negociação justa com a Fresenius Kabi. 

Os fornecedores devem divulgar conflitos e interesses reais e potenciais e discuti-los com a 

administração da Fresenius Kabi. Qualquer atividade que seja aprovada, apesar de um conflito real ou 

aparente, deve ser documentada. 

Os fornecedores não devem combinar preços ou fazer quaisquer outros acordos com concorrentes a 

fim de burlar o processo de concorrência leal. Os fornecedores também não devem incluir em seus 

preços eventuais reembolsos em dinheiro (“loser fee”) destinados a pagar a um outro participante do 

processo para que este perca o processo de concorrência de preços. 

 

4. ENTRETENIMENTO E PRESENTES 

A Fresenius Kabi atua de forma a assegurar que não surja nenhuma dependência, obrigações ou 

compromisso pessoal. Os funcionários da Fresenius Kabi não devem ser influenciados em suas 

decisões e ações de negócios com presentes ou qualquer outro tipo de benefício ou incentivo. Para 

tanto, nenhum funcionário da Fresenius Kabi deve, no curso de suas atividades de negócios, exigir, 

aceitar, oferecer ou conceder, de forma direta ou indireta, incentivos ou recompensas de fornecedores 

que seriam ilícitos ou antiéticos. Eventuais brindes recebidos ou oferecidos devem ter valores 

modestos e não devem ser suntuosos ou oferecidos com frequência. 

 

5. EXATIDÃO DE REGISTROS DE NEGÓCIOS 

Os fornecedores devem agir com precisão, imparcialidade, objetividade e honestidade ao registrar e 

manter livros e registros contábeis, seguindo as leis e as práticas contábeis padrão. 

 

6. INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E SEGREDOS DE NEGÓCIO 

Informações confidenciais incluem fatos, dados e conhecimentos que não foram divulgados ao público. 

Os fornecedores devem proteger e somente utilizar de forma apropriada informações confidenciais 

para assegurar que a privacidade e os direitos de propriedade intelectual de todos os funcionários e 

parceiros de negócios estejam protegidos. 
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Diversos tipos diferentes de informações são de (grande) valor devido a sua confidencialidade. Essas 

informações incluem tecnologias, receitas, fórmulas não patenteadas, bem como dados não técnicos, 

como informações financeiras, de marketing, estratégicas, de fabricação, recursos humanos, de 

fornecedores e informações importantes não públicas. 

Todos os fornecedores que necessitem de acesso a informações confidenciais da Fresenius Kabi são 

obrigados a preencher um acordo de confidencialidade e/ou receber aprovação por escrito da 

Fresenius Kabi antes de aceitar informações confidenciais. 

 

7. COMPLIANCE NO COMÉRCIO E MATERIAIS COM ORIGEM EM ÁREAS DE CONFLITO 

A liderança da Fresenius Kabi em assistência médica mundial exige uma crescente presença em nível 

internacional. Espera-se que os funcionários cumpram a letra e o espírito de todos os controles de 

importação e exportação aplicáveis e as leis de compliance no comércio. 

Os fornecedores não devem utilizar “Materiais com Origem em Áreas de Conflito” (3T+G = Estanho, 

Tântalo, Tungstênio e Ouro) de países banidos como ingredientes de seus produtos. Os fornecedores 

devem questionar se eles utilizam “Materiais com Origem em Áreas de Conflito” e mesmo uma 

suspeita razoável deve ser informada à Fresenius Kabi. Além disso, mediante solicitação da Fresenius 

Kabi, os fornecedores devem divulgar se seus produtos contêm quaisquer materiais com origem em 

áreas de conflito e, se afirmativo, qual a origem. A Fresenius Kabi reserva-se o direito de encerrar 

relacionamentos de negócios com fornecedores que utilizem material com origem em áreas de conflito 

de países banidos ou que se recusem a fornecer informações sobre a origem desses materiais. 

 

8. PROTEÇÃO DE DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES ANÔNIMAS 

Os fornecedores devem criar processos para assegurar a proteção da confidencialidade de denúncias 

de funcionários e proibir retaliação de funcionários que se recusem a cumprir uma ordem que esteja 

em violação do Código de Conduta para Fornecedores da Fresenius Kabi. 

Os fornecedores devem fornecer um processo de reclamação anônima para que os funcionários 

denunciem queixas de acordo com as leis e os regulamentos locais. 

 

9. ACESSO E UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

DA FRESENIUS KABI 

A utilização de ferramentas de informação e comunicação administradas ou de propriedade da 

Fresenius Kabi deve refletir e ser compatível com as normas da Fresenius Kabi. 

Em geral, os fornecedores utilizam seus próprios laptops ou computadores para realizar seus 

trabalhos. Nas circunstâncias em que os Fornecedores tiverem permissão de acesso ao ambiente 

eletrônico da Fresenius Kabi (Intranet, e-mail, correio de voz ou outros), os fornecedores devem 

cumprir as exigências abaixo: 

 Os fornecedores não devem, de forma consciente, baixar, visualizar ou enviar materiais de 

natureza discriminatória, abusiva, ameaçadora, sexual, pornográfica, racista, sexista, difamatória ou 

de outra forma ofensiva. Espera-se que os meios eletrônicos sejam utilizados somente para fins 

comerciais. 

 Os fornecedores devem comunicar informações protegidas (por exemplo, informações pessoais, 

segredos de negócio, ou outras informações confidenciais) de uma forma que reconheça a 
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sensibilidade das informações, a possibilidade de acesso não autorizado e a conformidade com as leis 

locais de proteção de dados. Os fornecedores serão responsáveis por manter a(s) senha(s) em 

segredo. 

 Os fornecedores entendem que documentos, software, e-mails e outras páginas da web podem 

trazer vírus danosos de computador para a rede da Fresenius Kabi. Os fornecedores, de forma 

consciente, não devem abrir anexos, descompactar, executar/lançar ou instalar quaisquer arquivos ou 

programas nos sistemas da Fresenius Kabi ou abrir anexos que contenham vírus danosos. Os 

fornecedores também não devem baixar ou disseminar qualquer material da Internet, a não ser que o 

proprietário dos direitos autorais autorize. 

 Os fornecedores estão proibidos de administrar, trocar ou armazenar negócios relacionados a 

dados na “nuvem”. 

 Os fornecedores devem cumprir o prazo e os métodos de retenção e eliminação de dados 

armazenados da Fresenius Kabi em meios eletrônicos. 

 

10. DIRETRIZES SOBRE PRÁTICAS DE CONTRATAÇÃO 

A Fresenius Kabi é guiada pelo nosso compromisso de tratar todos os funcionários com dignidade e 

respeito, acredita no valor da diversidade no local de trabalho e respeita os direitos humanos. 

A Fresenius Kabi solicita o mesmo comprometimento de seus fornecedores e espera o mesmo 

comportamento por parte de seus fornecedores. A Fresenius Kabi cumpre os princípios expressos na 

Declaração de Direitos Humanos das Nações Unidas e nos princípios fundamentais e rejeita todas as 

formas de trabalho forçado e espera que os fornecedores também cumpram esses princípios. 

 

11. DROGAS ILÍCITAS OU ÁLCOOL 

Espera-se que os funcionários dos fornecedores desempenhem o trabalho sem a influência de drogas 

ilícitas, álcool ou outras substâncias, incluindo medicamentos controlados, que possam prejudicar a 

capacidade de trabalho em condições para desempenhar suas obrigações. 

 

12. TRABALHO INFANTIL 

O trabalho infantil é estritamente proibido. Os fornecedores não devem produzir ou fabricar 

mercadorias ou serviços com a utilização de qualquer forma de trabalho infantil ilícito. 

 

13. TRABALHO FORÇADO 

Na Fresenius Kabi, esperamos que os nossos fornecedores proíbam qualquer tipo de trabalho forçado 

em suas organizações. 

 

14. SALÁRIO MÍNIMO 

Os fornecedores garantem que as taxas de pagamento em cada país no qual operam correspondem 

ou superam o padrão mínimo estabelecido por seu governo ou legislatura e que eles revisam os níveis 

salariais e de remuneração em intervalos regulares. 
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15. OPORTUNIDADE DE TRABALHO JUSTO 

Espera-se que os fornecedores cumpram todas as leis e regulamentos de trabalho, incluindo os 

estatutos e legislações que proíbem discriminação no local de trabalho. Os fornecedores não devem 

discriminar qualquer funcionário com base em raça, idade, gênero, cor, orientação sexual, etnia, 

invalidez, afiliação política, associação sindical, origem nacional, religião ou estado civil nas práticas de 

recrutamento e contratação, como candidatura a emprego, promoções, recompensas, acesso a 

treinamento, atribuições de funções, remunerações, benefícios, disciplina e demissão. Além disso, os 

fornecedores não devem obrigar funcionários ou possíveis funcionários a se submeterem a exames 

médicos que poderiam ser utilizados de forma discriminatória, exceto quando exigido pelas leis ou 

regulamentos aplicáveis ou se for prudente para a segurança do local de trabalho. 

Todas as horas extras devem ser voluntárias e não exceder os limites legais aplicáveis. Em hipótese 

nenhuma as semanas de trabalho poderão exceder o máximo permitido segundo as leis e 

regulamentos aplicáveis. 

 

16. ASSÉDIO NO LOCAL DE TRABALHO 

A Fresenius Kabi não permite intimidação ou hostilidade e não tolerará qualquer comportamento que 

possa hostilizar, perturbar ou interferir negativamente a capacidade de a outra pessoa trabalhar. 

Espera-se que os fornecedores se comportem de forma adequada ao trabalhar com a Fresenius Kabi. 

 

17. PROTEÇÃO AMBIENTAL, SAÚDE E SEGURANÇA 

A Fresenius Kabi está comprometida em proteger seus funcionários, vizinhos e o meio ambiente e em 

fazer negócios de maneira sustentável. 

 

18. PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Espera-se que os fornecedores conduzam suas operações de forma a reduzir o impacto sobre os 

recursos naturais e proteger o meio ambiente, os clientes e os funcionários. Eles devem assegurar que 

as suas operações cumpram todas as leis aplicáveis relacionadas ao descarte de resíduos perigosos, 

substâncias tóxicas, emissões no ar e descargas de água. 

Os fornecedores devem ter conhecimento sobre seus impactos ambientais e, com relação e esse 

assunto, assegurar um acompanhamento contínuo sobre seus desempenhos ambientais. 

Os fornecedores devem incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias favoráveis ao meio 

ambiente. 

 

19. SAÚDE E SEGURANÇA 

A Fresenius Kabi espera que todos os fornecedores cumpram totalmente a legislação nacional 

aplicável que rege a saúde e a segurança no trabalho. Os fornecedores devem trabalhar na eliminação 

de riscos reais, bem como potenciais, de saúde e segurança no trabalho. Além disso, todos os 

fornecedores devem treinar seus funcionários com a finalidade de impedir acidentes e doenças 

ocupacionais. 

Os fornecedores que trabalhem com a Fresenius Kabi ou in-loco na Fresenius Kabi devem trabalhar de 
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forma que assegurem sua própria segurança e a segurança dos outros. Quaisquer emergências devem 

ser informadas prontamente e respondidas de forma adequada. 

 

MAIS INFORMAÇÕES 

 Iniciativa de Comércio Ético (ETI) 

www.ethicaltrade.org/about-eti 

 Normas Internacional do Trabalho (NIT) 

www.ilo.org/global/standards/lang--len/index.htm 

 Organização Internacional de Normalização (ISO) 

www.iso.org Social Accountability International (SAI) (Norma Internacional de Responsabilidade Social) 

 OHSAS 18001 Healthy & Safety Standard (Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do 

Trabalho, certificação OHSAS 18001) 

www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com 

 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

www.oecd.org 

 Pacto Global das Nações Unidas 

www.unglobalcompact.org 

 Declaração Universal de Direitos Humanos 

www.un.org/en/rights 

 

CONTATO 

Caso tenha dúvidas gerais, utilize o endereço de e-mail de compliance: 

Contato: compliance@fresenius-kabi.com 

Editor:Fresenius Kabi AG 
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