
 
 
 

Fresenius Medical Care Ltda.__________________________________________________________________ 
 
 

Ética e Princípios de Negócios para Parceiros Comerciais da Fresenius Medical Care 

Estes princípios aplicam-se a todos os terceiros que atuem em nome da Fresenius Medical Care e clínicas 
franqueadas, incluindo, entre outros, agentes, revendedores, parceiros de “joint ventures”, consultores e 
outros representantes (coletivamente, “Parceiros Comerciais”).  

A Fresenius Medical Care está empenhada em realizar os seus negócios de uma maneira honesta e ética e 
espera o mesmo dos seus Parceiros Comerciais.  A Fresenius Medical Care trabalha para cumprir todos os 
requisitos legais aplicáveis e os seus Parceiros Comerciais devem fazer o mesmo.  

A Fresenius Medical Care não tolera nenhuma forma de corrupção, quer envolva um funcionário 
governamental, um profissional de saúde ou um particular e quer a transação envolva a compra ou venda de 
bens ou serviços por parte da Fresenius Medical Care.  A Fresenius Medical Care toma decisões de 
negócios e faz o seu trabalho com base no preço, na qualidade e no serviço.  Deve-se ter especial cuidado 
ao lidar com funcionários governamentais, uma vez que a maior parte dos países tem leis que restringem as 
ofertas, a hospitalidade e os gastos promocionais em benefício de funcionários governamentais.  O termo 
“funcionários governamentais” deve ser interpretado de forma abrangente e inclui não só indivíduos que 
agem em nome de governos (tais como funcionários eleitos, funcionários aduaneiros, funcionários dos 
serviços fiscais, etc.), mas, também: (i) indivíduos que agem em nome de empresas estatais (tais como 
médicos e funcionários de hospitais públicos e universidades, etc.), (ii) partidos políticos e candidatos a 
cargos públicos, e (iii) indivíduos que agem em nome de organizações públicas internacionais (tais como o 
Banco Mundial ou a OCDE, etc.). 

Ninguém que aja em nome da Fresenius Medical Care poderá oferecer ou aceitar subornos, tanto direta 
como indiretamente (por ex.: através de terceiros ou outros intermediários).  Em particular, ninguém que aja 
em nome da Fresenius Medical Care poderá oferecer, prometer, dar, autorizar oferta, solicitar ou aceitar 
qualquer vantagem ou algo de valor a ou de terceiros, de maneira a: (i) influenciar indevidamente uma ação 
desejada; (ii) motivar uma ação em violação de um dever legal; (iii) fazer com que uma pessoa deixe de agir 
em violação de um dever legal; (iv) assegurar qualquer vantagem indevida; ou (v) influenciar indevidamente 
a decisão de um governo. 

Ninguém que aja em nome da Fresenius Medical Care poderá solicitar, concordar em receber ou aceitar 
qualquer vantagem ou algo de valor, quer para si próprio ou em nome de qualquer outra pessoa ou entidade, 
se tal vantagem ou algo de valor forem dados com a intenção de influenciar uma decisão de negócios. 

Os Parceiros Comerciais devem manter livros e registos contábeis completos e exatos em relação ao 
trabalho realizado para a Fresenius Medical Care.  

Os Parceiros Comerciais devem cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis relacionados ao 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.  A Fresenius toma as medidas necessárias para realizar 
negócios com parceiros comerciais de boa reputação, que estejam envolvidos em atividades de negócios 
legítimas, com fundos que têm origem em fontes legítimas.  

Os Parceiros Comerciais devem cumprir todas as leis e sanções aplicáveis relativas a embargos comerciais 
que, de modo geral, proíbem as empresas localizadas num determinado país de fazer negócios noutro país 
específico.  Os Parceiros Comerciais não devem realizar negócios em nome da Fresenius Medical Care com 
países ou entidades alvo de sanções.  

Caso tenha conhecimento de uma violação ou potencial violação de qualquer um destes princípios, notifique 
o Departamento de Conformidade da Fresenius através do seguinte número de telefone (0800 892 0637) ou 
website (www.fresenius.ethicspoint.com) 


