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CÓDIGO DE CONDUTA PARA PARCEIROS DA
FRESENIUS KABI
Com o objetivo de ilustrar para nossos parceiros comerciais de confiança por que
é importante para a Fresenius Kabi que nossos parceiros também adotem nossos
valores e princípios fundamentais, gostaríamos de oferecer uma reflexão sobre
nossa missão e valores fundamentais nos primórdios deste documento. Mais abaixo,
você encontrará os princípios fundamentais do Código de Conduta, que devem ser
observados ao trabalhar com a Fresenius Kabi.

A. HISTÓRICO
O NEGÓCIO DA FRESENIUS KABI:
RESPEITO À VIDA RESPEITO À VIDA
A Fresenius Kabi é uma empresa global especializada em medicamentos e tecnologias
de suporte à vida, baseados em infusão, transfusão e nutrição clínica. Nossos
produtos e serviços são utilizados para prestar suporte a condições críticas e crônicas
de nossos pacientes.
Nos comprometemos a disponibilizar produtos e tecnologias essenciais a todas as
pessoas voltadas ao tratamento de pacientes e na busca das melhores soluções para
os desafios que surgem.

VALORES FUNDAMENTAIS DA FRESENIUS KABI
Foco do cliente

Colocamos os clientes em primeiro lugar.

Qualidade

Exigimos excelência.

Integridade

Somos dignos de confiança.

Colaboração

Juntos produzimos mais.

Criatividade

Entregamos soluções.

Paixão e Comprometimento

Nós cuidamos.
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B. INTRODUÇÃO
A gestão responsável e sustentável representa parte integrante da cultura e das nossas
atividades diárias da Fresenius Kabi. Nós da Fresenius Kabi estabelecemos padrões
para atuar de forma ética e lícita. Portamos, pedimos que vocês, nossos parceiros,
sigam os princípios contidos neste Código de Conduta e as leis e normas que se aplicam
às nossas atividades, do país onde a Fresenius Kabi está ativa por meio do parceiro.
Este Código de Conduta estabelece as bases para garantir a conformidade com todas
as leis e regulamentos aplicáveis. Consequentemente, a Fresenius Kabi espera que
seus parceiros não busquem qualquer negócio incompatível com tais princípios.
O objetivo deste Código de Conduta é fornecer um quadro fundamental de padrões
de conformidade que fornecem a todos os nossos parceiros um conjunto de regras
e princípios claros para suas atividades diárias. Os parceiros que agirem ilegalmente
ou não cumprirem os princípios deste Código de Conduta poderão se prejudicar e à
Fresenius Kabi. Graves violações das obrigações jurídicas, regulatórias ou contratuais
poderão prejudicar nossa credibilidade e nosso desenvolvimento no futuro. Além disso,
as falhas podem expor a Fresenius Kabi, bem como o parceiro, a penas severas, tais
como multas, perda de licença ou outras sanções graves. A "prática industrial" não é
justificativa para violar direitos e obrigações legais ou regulamentares. Este Código de
Conduta aplica-se a todos os parceiros da Fresenius Kabi independentemente de sua
localização geográfica. Como parceiro da Fresenius Kabi, você tem a responsabilidade
de entender, direcionar e implementar suas atividades em conformidade com os
padrões detalhados neste Código de Conduta. Nem o desconhecimento nem "boas
intenções" são uma justificativa adequada para o não cumprimento.
Nós da Fresenius Kabi acreditamos fortemente que a implementação deste Código de
Conduta irá valorizar a você, como parceiro, e a Fresenius Kabi. Portanto, exigimos
o cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Condita e explicados
detalhadamente a seguir.

C. PRINCÍPIOS
1.

Qualidade e Segurança dos nossos Produtos e Serviços

A qualidade e a segurança dos produtos e serviços da Fresenius Kabi são a
base de nossas atividades comerciais. Portanto, os parceiros também são
incentivados a garantir a mais alta qualidade e segurança de qualquer produto
ou serviço fornecidos à Fresenius Kabi pelo parceiro.
A fim de cumprir este pré-requisito fundamental, os parceiros são incentivados a
utilizar um Sistema de Gestão da Qualidade, que garante a qualidade adequada
dos produtos em matéria de segurança e eficácia. Ele deve garantir total
conformidade com requisitos legais nacionais e internacionais.
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Se existir, o Sistema de Gestão da Qualidade deve ser baseado nos seguintes
princípios:
•
•
•
•
•
•

Clara designação de responsabilidades
Funcionários escolarizados e bem treinados
Contínua monitoração de segurança
Procedimentos transparentes e documentados
Processos de produção controlados
Melhoria contínua

Mesmo se não houver nenhum Sistema de Gestão da Qualidade implementado,
os parceiros devem atender os requisitos estabelecidos em Boas Práticas de
Fabricação (BPF), Boas Práticas Médicas (BPM), Boas Práticas de Distribuição
(BPD) e, se for aplicável, a Diretiva Europeia de Dispositivos Médicos (DDM).

2.

Pesquisa e desenvolvimento (Estudos Clínicos e Assuntos
Regulatórios)

A pesquisa e o desenvolvimento na área farmacêutica estão sujeitos a muitas
normas legais e regulamentares, incluindo certas normas relativas à conduta
ética da pesquisa científica e médica. A Fresenius Kabi exige que todos os
seus parceiros cumpram essas normas e regulamentos, especialmente quando
envolvidos em estudos clínicos realizados em nome da Fresenius Kabi. Pesquisas
e Desenvolvimento devem ser executados em conformidade com os padrões
globais de Boas Práticas Médicas e as exigências regulatórias locais pertinentes.
Os parceiros precisam respeitar os direitos de propriedade intelectual de
terceiros, como patentes, direitos autorais, direitos de projeto, direitos de
modelo de utilidade e direitos de marca.
Todos os produtos devem ser desenvolvidos para que eles estejam em
conformidade com todas as leis relevantes, regulamentos e respectivas diretrizes
da Empresa.

3.

Produção

Os produtos da Fresenius Kabi, portanto, também os produtos de seus parceiros,
precisam atender aos mais elevados padrões de qualidade, alinhados com os
processos de fabricação e controle adequados.
Os parceiros envolvidos nos processos de fabricação e controle em nome da
Fresenius Kabi devem garantir a conformidade com as normas de Qualidade
aplicáveis, os requisitos das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e das Boas
Práticas Laboratoriais para os mercados nos quais os produtos são registrados e
distribuídos durante todos os estágios dos processos.
Processos de fabricação confiáveis devem garantir que todos os produtos
fabricados são seguros, confiáveis e eficientes.
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4.

Fornecimento

A Fresenius Kabi espera que seus parceiros trabalhem apenas com empresas
que atuem de forma ética e lícita. Os parceiros devem apenas utilizar matériasprimas de fornecedores qualificados que são apropriadas para uso em seus
produtos.
Todas as ofertas e propostas devem ser avaliadas objetivamente em termos de
preço e desempenho.

5.

Segurança no Trabalho e Ambiente de Trabalho

Como empresa de assistência médica, esperamos que nossos parceiros
mantenham um padrão mínimo de segurança no trabalho e no ambiente de
trabalho.
A Fresenius Kabi espera que seus parceiros atuem continuamente no sentido de
reduzir e mitigar riscos e elevar o nível de segurança no trabalho e do ambiente
de trabalho.

6.

Vendas e Marketing

Os parceiros se responsabilizam por providenciar as informações corretas e
treinamento no uso e na promoção de nossos produtos. Isto significa respeitar as
leis locais que se aplicam às atividades de marketing da respectiva companhia.
Todos os materiais de marketing e atividades de promoção oferecidos pelos
nossos parceiros devem estar em conformidade com um elevado padrão ético
e atender ou ultrapassar os padrões estabelecidos pela legislação, normas e
regulamentos aplicáveis.
Deve ser o objetivo do parceiro obter vantagens competitivas através da
qualidade superior de produtos e serviços e sua capacidade de agregar valor,
mas não através de práticas comerciais antiéticas.
Os produtos da Fresenius Kabi são concebidos para serem seguros e confiáveis
no uso destinado. Todos os produtos devem ser armazenados e distribuídos, de
forma que a qualidade não seja comprometida.

7.

Responsabilidade Ambiental

A Fresenius Kabi espera que todos os parceiros projetam a natureza como a base
para a vida e utilizem os recursos naturais de forma responsável. Os parceiros
devem cumprir todos os requisitos legais aplicáveis. Além disso, a Fresenius
Kabi recomenda que todos os parceiros aumentem, constantemente, seu
desempenho nas áreas de proteção ambiental, saúde ocupacional e segurança
técnica, responsabilidade de produtos e logística.
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8.

Proteção de Informações Confidenciais de Mercado e da Empresa

Os parceiros devem tratar as informações de mercado e da Fresenius Kabi
como confidenciais e não devem utilizar tais informações para obter vantagem
financeira ilícita para si ou para outros.

9.

Relações de Negócios

A reputação da Fresenius Kabi como empresa confiável e como um parceiro de
integridade não deve ser prejudicada pela corrupção. A Fresenius Kabi colocase enfaticamente contra subornos e a corrupção e espera o mesmo padrão
na conduta de seus parceiros. Todas as leis, normas e regulamentos locais e
internacionais pertinentes, especialmente no que diz respeito às leis de justa
concorrência, no combate a subornos e à corrupção, devem ser respeitados por
todos os parceiros da Fresenius Kabi na medida que lhes sejam aplicáveis.
Os parceiros não devem oferecer, prometer ou conceder, direta ou indiretamente,
benefícios que comprometam a capacidade de tomar decisões de negócios
objetivas e justas. Além disso, quaisquer benefícios oferecidos a funcionários
públicos, especialmente representantes de órgãos e governos, estão sujeitos a
restrições especiais.

10.

Conflitos de Interesses

Os parceiros precisam empregar os mais elevados padrões profissionais e
éticos a si mesmos e àqueles a quem se associarem. Interesses particulares de
funcionários de parceiros – incluindo interesses pessoais, sociais, financeiros ou
políticos - e os interesses da Fresenius Kabi devem ser mantidos estritamente
separados.Interesses particulares - os quais incluem interesses pessoais,
sociais, financeiros ou políticos - e os interesses da Fresenius Kabi devem ser
mantidos separados.
Além disso, os parceiros e seus funcionários não devem provocar qualquer
situação na qual uma interação com um funcionário da Fresenius possa entrar,
ou parecer entrar, em conflito com os melhores interesses da Fresenius.
Caso o funcionário de um parceiro possua uma relação de parentesco com algum
funcionário da Fresenius, ou caso um parceiro tenha qualquer outra relação com
um funcionário da Fresenius, que possa representar conflito de interesses, o
parceiro deve divulgar tal fato para a Fresenius Kabi.

11.

Antitruste e Concorrência

Os parceiros precisam exercer a concorrência de forma ativa no mercado, através
do cumprimento de leis e regulamentos que aplicam-se a seu ramo de atuação
em cada país, nos quais estamos presentes. Os parceiros da Fresenius Kabi não
devem buscar reduzir ou restringir ilicitamente a concorrência de quaisquer
atividades comerciais, por meio de medidas inadequadas.
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Nenhum parceiro da Fresenius Kabi está autorizado a celebrar acordos ilícitos
que podem ter como objeto ou efeito a restrição da concorrência
Não são proibidos apenas os acordos verbais ou por escrito que buscam ou
que realmente restringem a concorrência, mas também as práticas planejadas,
bem como quaisquer condutas que tem o mesmo objetivo. Os parceiros da
Fresenius Kabi não devem tratar clientes ou fornecedores de forma ilegal ou
antiética. Todas as ofertas e propostas devem ser avaliadas, de forma objetiva,
com relação ao preço e desempenho.

12.

Interação com Entidades Públicas

Os parceiros deverão obedecer a todas as leis e normas locais aplicáveis quando
interagirem com entidades públicas, inclusive instituições de seguro público.
O faturamento dos produtos da Fresenius Kabi vendidos a tais entidades deve
ser transparente e preciso, e refletir a operação real. Além disso, as interações
com entidades públicas devem estar em conformidade com os princípios e
expectativas estabelecidos no presente Código de Conduta.

13.

Presentes, Refeições, Hospitalidade e Entretenimento

Os parceiros não estão autorizados a oferecer incentivos ou recompensas para
um funcionário da Fresenius Kabi, que poderiam constituir elementos ilícitos
ou antiéticos. Além disso, nenhum parceiro está autorizado a oferecer brindes,
compensações, favores pessoais, cortesias ou entretenimento a um funcionário
da Fresenius Kabi, que não estejam dentro dos limites da moderação e cortesia
comercial comum. É proibido fornecer brinde, refeição ou entretenimento para
un funcionário Fresenius Kabi, que pode ser esperado como influência para
a decisão do funcionário com relação ao parceiro. Os princípios desta seção
também se aplicam a qualquer atividade de patrocínio.

14.

Responsabilidade Social

A Fresenius Kabi espera que seus parceiros criem um ambiente de respeito
mútuo, incentivo e trabalho em equipe. Deve ser valorizado um ambiente de
compartilhamento que proporciona oportunidade de comunicar-se abertamente
e realizar melhorias contínuas. Tudo isso poe ser criado pelos funcionários
que possuem histórias, experiência e talentos diferentes. Os parceiros devem
respeitar e valorizar a diversidade.
Portanto, os princípios e padrões pertinentes reconhecidos internacionalmente
devem ser apoiados e respeitados. A dignidade e privacidade das pessoas deve
ser respeitada.
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15.

Emprego e Padrões de Conduta

Os parceiros da Fresenius Kabi precisam proibir todos os funcionários de utilizar,
apoiar ou concordar com o trabalho escravo e o trabalho infantil ilegal.
Adicionalmente, os parceiros precisam oferecer um ambiente de trabalho isento
de todas as formas de discriminação e abusos.
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INFORMAÇÕES SOBRE MÁ CONDUTA
Os parceiros devem estar cientes e conduzir seus negócios em conformidade com
este Código de Conduta e as leis e regulamentos aplicáveis do país onde operarem.
Os parceiros que acreditarem que funcionários da Fresenius Kabi ou qualquer outra
pessoa atuando em nome da Fresenius Kabi tenham agido de forma ilícita ou infringido
os princípios deste Código de Conduta devem relatar tal fato.
A informação deve ser comunicada para:
•
•

O gerente de relacionamento da Fresenius Kabi
Compliance@Fresenius-Kabi.com

Iremos garantir que nenhuma ação de retaliação seja tomada contra qualquer pessoa
que nos informe uma suspeita de má conduta.

CONTATOS
Se você tiver quaisquer perguntas gerais, por favor use o endereço de e-mail da
observância: Compliance@Fresenius-Kabi.com.

Editor:
Fresenius Kabi AG
Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg/Alemanha
Edição: 23 de janeiro de 2014
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