


“Consciência é

 a bússola de

 um homem.”
Vincent Van Gogh
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CARTA DO
PRESIDENTE
Caros,

Ética é a busca do bem comum. E 

esse objetivo precisa ser perseguido 

diariamente para que a vida em 

sociedade se desenvolva baseada nas 

noções de coerência, integridade e 

justiça.

A ética deve ser um valor 

fundamental para toda empresa 

séria. Nosso grupo sempre primou 

pela seriedade em suas ações e 

intenções. Ao praticarmos a ética, 

damos um exemplo para a sociedade 

e, principalmente, educamo-nos 

a continuar firmes no caminho da 

retidão e da transparência.
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No entanto, o dia a dia apresenta diversas 

situações nas quais discernir entre o que é 

adequado ou inadequado pode não ser tão 

simples. Por isso, nosso Código de Ética 

e Conduta foi atualizado para se adequar 

às questões do nosso tempo, mas, claro, 

continua baseado nos valores imutáveis 

pensados para o bem comum.

O Código de Ética e Conduta é a bússola 

que orienta a nossa direção. É importante 

que você conheça o conteúdo e o coloque 

em prática sempre. Viver a ética na 

prática é motivo de orgulho, e todos nós 

merecemos isso.

Boa leitura!

Julio Mottin Neto
Presidente do Grupo Dimed
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INTRODUÇÃO 

Este Código de Ética e Conduta reúne 

as principais orientações éticas para 

a condução dos nossos negócios, 

visando proporcionar a todos os 

colaboradores as informações 

necessárias para sua conduta 

profissional, interna e externa, 

auxiliando na sua tomada de decisão, 

de acordo com os princípios e valores 

do Grupo Dimed.

Busca-se esclarecer, através deste 

documento, as principais situações 

que possam gerar conflitos internos 

ou externos na Empresa. Ou seja, 

este código não esgota todas as 

possíveis situações.
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TOMANDO DECISÕES ÉTICAS

Para saber se uma decisão ou conduta é 
apropriada:

1. Certifique-se de que não é contrária à 
legislação;

2. Certifique-se de que não é contrária a este 
Código de Ética e Conduta;

3. Certifique-se de que não é inconsistente 
com as Normas e Políticas internas do 
Grupo Dimed.

Se, após refletir sobre as certificações acima, 
você perceber que as suas afirmações são 
contrárias, a decisão ou comportamento não é 
adequado. 

Adicionalmente, pergunte a si mesmo se você 
ficaria tranquilo, se teria orgulho de contar a sua 
família sobre sua atitude, ou até mesmo de vê-la 
publicada em jornais. 

Sempre que
estiver em dúvida,
pergunte!
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NORTEADORES ESTRATÉGICOS 
CORPORATIVOS

Proporcionar saúde e 
bem-estar às pessoas.MISSÃO

Ser a melhor em produtos 
e serviços de saúde e            
bem-estar nos mercados      
em que atuarmos.

VISÃO

• Trabalhar em equipe 
• Atender com excelência
• Ser ético
• Desenvolver pessoas
• Ter agilidade
• Comprometer-se com           

o resultado

VALORES
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RESPONSABILIDADES
DO COLABORADOR

Todo colaborador é responsável e tem o compromisso 
de conhecer e respeitar as leis, políticas, normas e os 
procedimentos internos aplicáveis às suas atividades 

e à Empresa como um todo. 

O cumprimento do Código de Ética e Conduta da 
Empresa é um passo fundamental para o seu 
crescimento profissional. Por esse motivo, o 

compromisso de todos, independente do cargo ou 
função que ocupem, é extremamente importante 
para a nossa Empresa. O desconhecimento deste 

documento não será considerado como justificativa 
para os desvios éticos e de conduta. 

Os colaboradores são 
representantes e parceiros 

estratégicos da Empresa diante 
da sociedade. Em nome do Grupo, 

o colaborador toma decisões, 
soluciona problemas e, de forma 

contínua, aperfeiçoa o negócio        
da Empresa.
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AMBIENTE DE TRABALHO

Proporcionar a saúde e o bem-estar às pessoas é a nossa 
principal missão.

Portanto, é de nossa responsabilidade contribuir para 
um ambiente de trabalho saudável, livre de qualquer tipo 
de constrangimento ou assédio, seja ele moral, sexual 
ou discriminatório. Nós, do Grupo Dimed, repudiamos 
qualquer atitude dessa natureza.

Assumimos o compromisso do respeito às diversidades de 
forma ética, sendo expressamente vetado ao colaborador 
utilizar-se de condutas hostis e valer-se do poder 
hierárquico para impor autoridade ou obter vantagens, tais 
como:

• Discriminar pessoas em função de cor, sexo, religião, 
origem, classe social, orientação sexual, idade e 
incapacidade física ou intelectual; 

• Assédio sexual, moral ou psicológico, violência, abuso 
de poder; 

• Desqualificar publicamente, ofender e ameaçar, 
explícita ou disfarçadamente, os subordinados ou 
pares;

• Pressionar subordinados para que prestem serviços de 
ordem pessoal.

Cada um de nós deve
sempre tratar o outro com

dignidade e respeito.
Trate todos da maneira que 

você gostaria de ser tratado.
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SAÚDE E SEGURANÇA

Todos nós, colaboradores, temos a responsabilidade de 
zelar por nossa saúde e segurança. Devemos cumprir 
todas as leis, políticas, práticas e procedimentos 
sugeridos e divulgados pelas áreas de Segurança 
do Trabalho e Segurança Corporativa, bem como 
tomar atitudes que não coloquem em risco a vida e a 
integridade física própria e de terceiros.

O Grupo Dimed promove
e garante a segurança e 

a saúde no trabalho,
disponibilizando, para isso, todas as 

condições e equipamentos necessários.
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PRESERVAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS
Somos todos responsáveis pelo zelo e conservação dos 
bens patrimoniais, sejam eles tangíveis ou intangíveis,   
e da imagem da Organização.

Devemos usar os bens e recursos da Empresa de 
maneira adequada para que não ocorram danos, perdas, 
desvios ou furtos.

Bens são ativos que integram o patrimônio físico 
e intelectual da Empresa, tais como:

• Imóveis;

• Veículos;

• Equipamentos;

• Estoques;

• Sistemas informatizados;

• Estratégia de negócio;

• Metodologias internas;

• Cadastros;

• Documentos;

• Marcas e patentes.

O QUE SÃO BENS?
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RECURSOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO
Todos os colaboradores devem obter uma atenção em 
especial ao utilizar os recursos de TI disponibilizados 
pela Organização. Não é permitido criar, armazenar, 
enviar ou acessar conteúdos inadequados e obscenos e 
praticar qualquer violação que seja contrária à Política 
de Segurança da Informação. 

Espera-se o senso de responsabilidade na utilização 
dos recursos tecnológicos da internet e dos sistemas 
da Organização. Primamos pela conduta de emprego 
exclusivo de aplicativos licenciados pelos fabricantes e 
pelo zelo para que não ocorram trocas de mensagens de 
cunho discriminatório, bem como de imagens e textos 
obscenos ou ofensivos.
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COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS 
NÃO RELACIONADOS AO NEGÓCIO NAS 
DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA
Não é permitida a venda de produtos nas dependências da 
Empresa, seja por colaboradores ou terceiros, que possa 
perturbar a produtividade do ambiente de trabalho, com 
exceção daqueles que possuem autorização da Diretoria, 
tais como: Associação dos Funcionários e lanchonete da 
sede.

É expressamente proibida, sob qualquer condição, a venda 
de produtos ilegais.



IMPORTANTE! Todos os colaboradores devem 
ler e tomar conhecimento do conteúdo da 
Política de Segurança Estratégica disponível 
na Intranet, a qual é parte integrante deste 
Código de Conduta e Ética. Em caso de dúvida, 
procure o setor de Recursos Humanos.

Os colaboradores da 
Organização devem proteger 

os bens e os recursos
contra perdas, danos, furtos internos e 
externos e o uso inadequado ou ilegal.

Todo colaborador é responsável
pela informação armazenada, apagada, 
transmitida, compartilhada e divulgada 
por meio dos recursos tecnológicos 
disponibilizados pela Empresa.
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Alguns outros exemplos de conteúdos que são 
considerados impróprios:

• Pornografia;

• Pedofilia;

• Discriminação;

• Jogos;

• Correntes;

• Disseminação Religiosa.



CARGOS DE GESTÃO
É de responsabilidade dos gestores a observação e 
a cobrança efetiva em relação às suas equipes de 
trabalho, à comunicação e à disseminação das normas e 
políticas internas da Empresa.

A Empresa também espera que os gestores, além 
de coordenarem suas equipes, contribuam para o 
crescimento pessoal e profissional dos colaboradores.

Também é de responsabilidade dos gestores 
acompanhar as atividades dos seus colaboradores, 
atentando para o cumprimento das normas, políticas 
e procedimentos em relação às tarefas designadas e 
ao cumprimento dos horários estipulados de início e 
fim das atividades. Tal atitude permite garantir que as 
atividades sejam exercidas com coerência. 

As lideranças possuem 
um papel fundamental
diante de sua equipe. Devem ser 
exemplos positivos a
serem seguidos.

A Empresa espera que as lideranças
mantenham o foco em resultados,

motivando e promovendo não só o seu desenvolvimento 
profissional como também o da sua equipe.                      

Dessa forma, é possível alcançar uma gestão eficaz.
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PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS DA EMPRESA
Os colaboradores devem tratar todas as informações 
não públicas de maneira confidencial. Qualquer 
informação confidencial, privilegiada ou de propriedade 
do Grupo Dimed somente poderá ser compartilhada com 
autorização formal prévia da Empresa.

A divulgação de informações não autorizadas pode 
causar danos financeiros em relação à concorrência e 
aos investimentos e planos de expansão ou até mesmo 
um risco de imagem.

Os colaboradores que utilizam aparelhos celulares, 
smartphones, tablets e notebooks fornecidos pela 
Empresa são responsáveis diretamente por eles e 
deverão sempre zelar pela segurança das informações.

O extravio de qualquer um desses equipamentos deverá 
ser reportado imediatamente ao setor responsável pela 
segurança da informação para que seja bloqueado. 
Adicionalmente, deve-se realizar Boletim de Ocorrência 
policial após o episódio e apresentá-lo à área 
responsável em até 5 dias úteis. 

Em caso de desligamento, nenhum colaborador tem 
autorização para copiar, transferir ou se apropriar de 
informações de propriedade da Empresa, mesmo que 
tenham sido produzidas por ele.
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Informações Privilegiadas
O Grupo Dimed é uma Empresa de capital aberto e 
possui ações negociadas em bolsa de valores. Por isso, 
devemos estar orientados sobre algumas obrigações. 

Os colaboradores da Empresa são estritamente 
proibidos de divulgar informações privilegiadas que 
ainda não foram anunciadas publicamente. 

Informação privilegiada é toda a informação não 
pública sobre o Grupo Dimed que pode influenciar em 
negociações.

Exemplo de informações privilegiadas:

• Resultados ou informações financeiras não 
anunciados;

• Contratos relevantes de fornecimento;
• Planos e estratégias;
• Investimentos;
• Lançamentos de produtos.

E o que são informações confidenciais?

Citamos alguns exemplos:
• Arquivos com informações internas;
• Planos de investimento e expansão;
• Resultados dos negócios;
• Informações pessoais de colaboradores e 

clientes;
• Metodologias de trabalho; 
• Projetos importantes.
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Como podemos proteger as
informações pessoais?

Eu posso compartilhar senhas?

• Não compartilhe senhas de acesso a sistemas 
e utilize senhas com combinações de letras, 
números e caracteres; 

• Não discuta negócios da Organização em 
público (Ex.: elevadores, restaurantes, meios de 
transporte público, aeroportos, etc.);

• Guarde documentos e arquivos com 
informações confidenciais em locais seguros, 
tais como a Rede da Empresa;

• Destrua documentos que não são mais 
necessários antes de descartá-los;

• Não forneça informações da Empresa a 
desconhecidos. 

• Não. A senha utilizada pelo colaborador é 
individual e intransferível, seja para acesso a 
sistemas, aplicativos ou à rede corporativa;

• É de responsabilidade do colaborador a 
utilização responsável das senhas recebidas 
para a execução de suas funções, ou seja, é de 
sua total responsabilidade o compartilhamento 
indevido com terceiros.
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Privacidade de informações 
pessoais
Colaboradores que acessam as 
informações pessoais de outros 
colaboradores somente podem usá-las 
para fins profissionais. Não é permitida 
a invasão de privacidade de dados 
confidenciais sem que tal atividade seja 
parte integrante da rotina de trabalho. 
Citamos como exemplos a remuneração 
de colaboradores e dados pessoais. 

É obrigação de todos 
manter o zelo e
o respeito à 
confidencialidade 
das informações 
pessoais.
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RESPEITO AOS CLIENTES
Tratamos e atendemos nossos clientes com 

respeito, honestidade e cortesia. Nosso objetivo 
é conquistar a sua fidelização por meio da 

credibilidade e de excelência no atendimento.

Nossas lojas passam por constantes melhorias 
e, para a abertura de novas filiais, buscamos 
os melhores conceitos do mercado. Visamos 
sempre o conforto e o bem-estar dos nossos 

clientes, consolidando, cada vez mais, a nossa                  
marca na sociedade.

O Grupo Dimed preza pela garantia                              
da confidencialidade das informações pessoais         

dos seus clientes (constantes nos cadastros junto     
à base de dados da Empresa).
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CONFLITO DE INTERESSES
É de suma importância a prevenção de conflitos de 
interesses. Deve-se respeitar os assuntos profissionais 
e pessoais dos nossos colaboradores. O conflito de 
interesses surge quando nos envolvemos, direta ou 
indiretamente, em situações que podem influenciar ou 
pareçam influenciar em nossas decisões profissionais. 

Os colaboradores do Grupo Dimed se comprometem 
a estabelecer relacionamentos éticos e transparentes 
com clientes e fornecedores, ou seja, não devem se 
beneficiar ou mesmo beneficiar parentes, amigos 
ou terceiros por meio de sua atividade exercida na 
Empresa.

Em caso de dúvidas, elas deverão ser sanadas com os 
gestores ou a Diretoria.

• Você possui trabalhos externos que envolvem 
informações ou conhecimentos da Empresa 
que não devem ser revelados;

• Você contrata um fornecedor do Grupo Dimed 
para fins pessoais e esta relação particular 
parece influenciar na sua tomada de decisão 
imparcial no momento de contratações de 
fornecedores em sua atividade rotineira na 
Empresa.

São exemplos de situações de 
conflitos de interesses:
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Parentesco
A ocorrência de relação de parentesco entre 
colaboradores ou de relacionamento comercial direto 
com parentes em qualquer grau deverá ser comunicada 
imediatamente aos seus gestores ou à Diretoria. 
Tais pessoas não poderão ter nenhuma relação de 
subordinação funcional.

Cabe ressaltar que também consideramos relações de 
convívio pessoal como um ponto a ser comunicado aos 
gestores ou à Diretoria.

BRINDES E ENTRETENIMENTO
O Grupo Dimed valoriza o bom relacionamento com 
os parceiros de negócio, os quais são importantes e 
essenciais para qualquer empresa.

O Grupo permite o recebimento de brindes e 
entretenimento de valores que não sejam significativos 
(máximo R$ 100,00), normalmente contendo a marca 
corporativa, como: canetas, calendários, agendas de 
valores inexpressivos. O recebimento de tais presentes 
não pode gerar o sentimento ou a tendência de 
favorecimento como retribuição.

O recebimento de brindes e entretenimento que são 
diferentes dos itens mencionados acima deve ter 
aprovação prévia da Gerência ou Diretoria, salvo nos 
casos de campanhas e/ou promoções realizadas pela 
Empresa e autorizadas pelos setores responsáveis.
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RELACIONAMENTO COM PRESTADORES
DE SERVIÇOS E FORNECEDORES
Como mencionamos anteriormente, a Empresa valoriza 
o bom relacionamento com os parceiros de negócios, 
porém, para prevenirmos possíveis conflitos de interesses, 
principalmente com as áreas que possuem um maior 
relacionamento, como Compras, Tecnologia de Informação, 
Projetos, Manutenção e Almoxarifado, listamos algumas 
situações que devem ser seguidas:

A escolha e contratação de fornecedores ou prestadores 
de serviços devem sempre ser baseadas em critérios 
técnicos, profissionais, éticos e conforme as necessidades 
da Empresa, contribuindo, assim, para um ambiente sem 
favorecimento e conflitos de interesse.

A Empresa entende que, em algumas áreas, existem 
fatores que demandam um cuidado especial, com 
a escolha dos fornecedores conforme necessidade, 
preço, qualidade e expertise. Estes são os fatores que 
determinam a escolha dos fornecedores da Organização.

Colaboradores nunca devem negociar com fornecedores 
ou prestadores de serviços em troca de benefícios para si 
ou outrem, ou seja, sempre devem buscar o melhor custo/
benefício para a Empresa.

É vetado efetuar negócios com fornecedores ou 
prestadores de serviços de reputação duvidosa ou ilegal. 
Sendo assim, ao negociar com um prestador de serviço 
e/ou fornecedor, é necessário atentar para as seguintes 
exigências:
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No varejo, é proibido:
• Receber presentes de qualquer natureza vindos de 

fornecedores. Apenas podemos aceitar brindes sem 
valor comercial, como canetas, calendários, agendas 
e outros de valores inexpressivos;  

• Alterar o layout ou exposição de produtos no ponto 
de venda a pedido do fornecedor; 

• Receber qualquer tipo de material vindo direto de 
fornecedor;

• Fazer qualquer tipo de negociação direto com o 
fornecedor;

• Divulgar informações da Empresa para fornecedores, 
bem como procedimentos e processos da loja.

O almoço patrocinado pelo fornecedor somente é 
autorizado mediante conhecimento e consentimento 
do supervisor. 

• Idoneidade, cumprimento das legislações vigentes – 
trabalhista, previdenciária, tributária e outra aplicável 
ao seu negócio – e também a não utilização de mão de 
obra infantil e escrava. 

• Confidencialidade e sigilo sobre dados e informações 
que se venha a ter acesso por qualquer meio ou 
forma, sejam eles da Empresa ou não.
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ATENÇÃO!
A Empresa não aceitará a prática de 
qualquer ato que configure ou possa 
configurar delito empresarial ou que 

coloque em risco a sua imagem. Portanto, 
é proibido conceder benefícios, efetuar 

pagamentos ilegais ou indevidos, diretos e 
indiretos, para representantes do governo 

ou terceiros, bem como outras condutas 
semelhantes, incluindo qualquer forma de 
suborno, oferecimento ou recebimento de 

bens, favores e vantagens indevidas.

Adicionalmente, informamos que grau de 
parentesco ou relacionamento afetivo entre 

colaboradores, clientes ou fornecedores, 
em certas circunstâncias, podem gerar 

conflito de interesses. Em caso de dúvida, 
consulte o seu gestor e/ou o setor de 

Recursos Humanos.
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COMBATE À CORRUPÇÃO 
Ato de corrupção, ativa ou passiva, é inadmissível. A 
Empresa não aceitará a prática de qualquer ato que 
configure ou possa configurar delito empresarial, como 
propina, lavagem de dinheiro, suborno ou qualquer outra 
má conduta semelhante.

A Empresa proíbe que os colaboradores concedam 
benefícios, pagamentos e doações que sejam ilegais 
ou indevidos a representantes do governo, clientes ou 
outros terceiros em troca de benefícios ou vantagens.

O ato ilegal ou indevido pode destruir a imagem da 
Empresa, além de gerar responsabilidade civil e até 
criminal para a Empresa e os colaboradores envolvidos.

Todos os colaboradores devem cumprir as legislações 
relativas a esse tema que tratem de:

• Prevenção e combate à corrupção;

• Prevenção e combate à lavagem de dinheiro;

• Prevenção e combate à concorrência desleal e a 
outras práticas comerciais indevidas.
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Licenças ou 
autorizações 

de órgãos 
reguladores

Consultores/ 
Parceiros de 

negócios/ 
Lobistas

Sindicatos/
Grupo de 

trabalhadores

Impostos 
Fiscalizações 

Judiciário

Doações para 
campanhas 

políticas

Compras
Financiamentos

QUAIS SÃO AS 
TRANSAÇÕES 

QUE INTERAGEM 
COM AGENTES DO 

GOVERNO?
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MARKETING COM RESPONSABILIDADE
Todos os quadros, avisos, comunicações ou publicações 
em locais coletivos da Empresa ou expostos ao cliente 
externo deverão ser previamente aprovados pelas 
nossas áreas de Endomarketing ou Marketing.

As campanhas publicitárias utilizam-se de conteúdos 
não enganosos, socialmente aceitos e em conformidade 
com as leis vigentes.

REGISTROS DA EMPRESA
Todos os colaboradores são responsáveis por garantir 
a qualidade de quaisquer registros realizados, desde 
o apontamento de horas trabalhadas, relatórios de 
despesas e de viagens, registros de vendas, etc..

Sendo assim, todas as transações devem estar 
refletidas com transparência e exatidão nos registros 
da Empresa, de maneira completa, precisa e confiável. 
Os registros devem ser suportados por documentação 
apropriada, ou seja, correspondente aos registros 
efetuados.

Todos os colaboradores devem ter muito 
cuidado com estas questões. É possível que 

um indivíduo seja processado por uma prática 
que não sabia constituir violação legal.

 Na dúvida, solicite ajuda ao setor 
jurídico ou à auditoria interna. 
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REDES SOCIAIS
O Grupo Dimed está presente nas principais redes 
sociais e conta com consultorias especializadas que 
administram os perfis, pois sabemos que conteúdos 
inapropriados podem causar danos irreversíveis para a 
Empresa.

Devido aos riscos de imagem e reputação envolvidos 
na utilização dessas mídias pelos colaboradores, a 
Empresa destaca as seguintes orientações:

É proibida a divulgação indevida de marca, nome e 
imagem: a vinculação da marca, nome ou imagem da 
Empresa a situações constrangedoras e denegridoras 
em redes sociais poderá levar à rescisão do contrato de 
trabalho. 

Fica vetado também:

• Postagens sobre clientes ou negócios da Empresa;

• Responder às demandas de clientes ou criar páginas 
e perfis nas redes sociais em nome da Empresa;

• Difamação, calúnia, injúria, assédio e discriminação a 
colegas de trabalho;

• Acesso a sites não permitidos pela Empresa;

• Utilização, sem a devida autorização, de logotipos, 
slogan, “mascotes” e tudo aquilo que venha a  
compor a identidade visual das empresas do Grupo 
Dimed.

Alguns sites são restringidos pela Empresa durante a 
jornada de trabalho, sendo o acesso permitido somente 
sob autorização da Diretoria.
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ORIENTAÇÕES
• Ao publicar fotos do ambiente onde 

você trabalha, certifique-se de que 
nenhuma informação estratégica 
está sendo revelada, como números 
em uma apresentação na tela do 
computador ou anotações em um 
quadro branco;

• Fique atento ao postar fotos com 
uniforme ou objetos em que apareçam 
as marcas do Grupo Dimed ou de 
alguma de suas empresas (Panvel, 
Dimed, Lifar). Ex.: não tirar fotos com 
o uniforme da Empresa de forma 
inadequada;

• Ao publicar mensagens em sua 
página de qualquer rede social, evite 
conteúdos que contenham algum tipo 
de difamação, calúnia, injúria, assédio 
e discriminação. Não fale mal de 
clientes, concorrentes e colegas de 
trabalho ou da Empresa. Essa atitude 
lhe expõe e você pode sofrer ações 
disciplinares;
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• Não responda a publicações 
maldosas que falem do Grupo 
ou de alguma das Empresas.  
Nesses casos, a melhor solução 
é informar à área responsável 
(Marketing e Comunicação) para 
que as medidas apropriadas 
sejam tomadas. Lembre-se: por 
mais que você queira ajudar, não 
se exponha sem necessidade.

O Grupo Dimed e as empresas que 
o compõe possuem páginas oficiais 
nas redes sociais. Dessa forma, 
é vetada a criação de perfis em 
nome da Empresa por parte dos 
colaboradores. Se você identificar 
uma situação assim, informe à área 
responsável.

Redes Sociais:
Lembre-se de que você, como 

parte do Grupo Dimed, também 
constrói a reputação e a imagem 

da Organização.
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1.Pergunta: O que eu posso classificar como assédio 
moral?

Resposta: O assédio moral pode ser evidenciado das 
seguintes formas:

• Ofensas verbais;
• Tratamento humilhante;  
• Ameaças.

2.Pergunta: Quando posso considerar uma atitude como 
assédio sexual?

Resposta: Assédio sexual é todo comportamento 
indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, escrita 
ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou 
constranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou 
de colocá-la em um ambiente intimidante, hostil, 
degradante, humilhante ou desestabilizador.

PERGUNTAS
E RESPOSTAS
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3.Pergunta: No meu setor, meus colegas fazem 
brincadeiras de maneira negativa em referência à cidade 
onde nasci. Esta atitude é uma discriminação?

Resposta: Sim, a conduta pode ser considerada 
discriminatória e criar um ambiente de trabalho hostil, 
ainda que seus colegas não tenham a intenção de 
ofender. Colaboradores devem evitar piadas, apelidos ou 
qualquer referência ofensiva sobre:

• Raça;
• Cor;
• Orientação sexual;
• Lugar de origem;
• Deficiência;
• Estado civil;
• Religião.

4.Pergunta: Meu amigo possui uma empresa que 
efetua reformas em salas comerciais e tem interesse 
em participar das próximas cotações para futura 
contratação. Eu gostaria de ajudá-lo e pensei em 
informar o preço cobrado pelos concorrentes para que 
possa preparar uma proposta com o valor que estamos 
dispostos a pagar. Esta atitude é inadequada?

Resposta: Sim, essa atitude não é correta e pode levar 
à advertência e até mesmo à rescisão do contrato de 
trabalho. Um dos principais pontos relacionados a 
fornecedores é uma concorrência leal e de igualdade.    
O benefício deve ser a favor da Empresa, não das 
relações pessoais. Na ocorrência desse tipo de 
beneficiamento, podemos atentar para as questões 
abordadas na seção Conflito de Interesses.
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São exemplos de condutas anticompetitivas:

• Combinação de preços;
• Divisão de clientes.

5.Pergunta: Vou fazer uma reforma em meu 
apartamento e quero contratar um prestador de serviços 
da área de projetos. Há alguma restrição em relação 
a isso, já que eu trabalho na área e, por isso, tenho o 
contato dos prestadores de serviços?

Resposta: Haverá restrição se as condições oferecidas 
na contratação particular gerarem, no fornecedor, a 
expectativa de favorecimento em negociações futuras 
com o Grupo Dimed. Sempre informe e consulte o seu 
gestor.

6.Pergunta: Além do trabalho que eu executo para 
o Grupo Dimed, eu tenho uma empresa que realiza 
o mesmo trabalho que eu exerço atualmente. Existe 
algum problema nisso?

Resposta: Isso não é um problema, desde que o 
trabalho exercido não seja em empresas ou setores 
concorrentes. Ressaltamos também que o trabalho 
exercido não pode afetar a produtividade diária, ou 
seja, não se deve utilizar o tempo em que se está no 
Grupo para resolver questões da sua empresa. Além 
disso, é proibido repassar informações confidenciais 
da Empresa, bem como compartilhar metodologias de 
trabalho e utilizar recursos próprios do Grupo, como, 
por exemplo, impressoras e papéis.
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7.Pergunta: Fiquei sabendo que uma empresa que 
presta serviços ao Grupo utiliza mão de obra infantil. 
Devo relatar essa situação internamente?

Resposta:  Sim. Você deve relatar essa suspeita para 
o setor de auditoria interna ou através dos canais de 
denúncia disponibilizados pela Empresa. O fato de 
um terceiro estar agindo de forma errada não exclui 
a responsabilidade do Grupo Dimed e de alguns 
colaboradores que poderão ser envolvidos em processos 
judiciais. Mão de obra infantil é crime. Lembre-se de 
que a Empresa proíbe a contratação de prestadores de 
serviços e/ou fornecedores de reputação duvidosa.    

8.Pergunta: Recebi uma sacola de produtos importados 
de um fornecedor e acredito que será indelicado 
recusar. Posso aceitar o presente?

Resposta: Os presentes aceitáveis são aqueles de 
valores moderados, abaixo de R$ 100,00, conforme 
descrito no item Brindes e Entretenimento. Questione 
o seu gestor sobre o assunto e lembre-se de que tal 
fato não pode influenciar nas suas decisões futuras no 
momento das contratações. 

Para os colaboradores da área de Varejo, é vetado 
qualquer recebimento de brindes, uma vez que não 
existe relação direta com fornecedores.
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9.Pergunta: Como fonte alternativa de renda, vendo, 
para meus colegas de trabalho, cosméticos de uma 
linha de produtos com a qual possuo parceria. Essa 
conduta é aceita?

Resposta: Não. É proibido aos colaboradores a 
comercialização de mercadorias, dentro ou fora da 
Empresa, que constituem concorrência direta. Além 
disso, esse tipo de atividade atrapalha os profissionais 
no desenvolvimento de suas atribuições diárias.

10.Pergunta: Vou me ausentar por motivo de férias 
e meu gestor pediu que eu informasse minha senha 
do Windows e sistema para meu colega. Com isso, 
ele poderá dar continuidade ao trabalho utilizando as 
transações às quais possuo acesso. Isso é errado?

Resposta: Sim, isso é totalmente errado. As senhas 
são pessoais e intransferíveis, não devendo ser 
compartilhadas. Se você informou a sua senha para 
alguém, deverá alterá-la imediatamente. Com isso, você 
garante a sua autoproteção.
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REPORTANDO VIOLAÇÕES 
AO CÓDIGO DE ÉTICA E 
CONDUTA

Em regra, seu gestor pode lhe ajudar com 
relação às preocupações éticas, sendo 
orientado para sanar dúvidas ou para tomar 
decisões. 

Em relação a assuntos comportamentais, 
de discriminação e condições de trabalho, 
você pode entrar em contato com o setor de 
Recursos Humanos.

Informamos que o Grupo Dimed, seguindo as 
melhores práticas de Governança Corporativa, 
implantou um canal para permitir que 
denúncias e manifestações possam ser 
realizadas a qualquer instante e de forma 
confidencial.

Portanto, se você não se sente confortável 
em se reportar ao seu gestor ou ao 
setor de Recursos Humanos, entre em 
contato pelo nosso Canal de Ética por meio do 
telefone 0800.600.5232 ou pelo site            
www.contatoseguro.com.br/grupodimed .

Nossos canais de denúncias estão disponíveis 
24 horas por dia durante todo o ano.                  
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INVESTIGAÇÕES INTERNAS 
E EXTERNAS

A Empresa se reserva o direito 
de investigar e auditar seus 
colaboradores e todos os recursos 
de sua propriedade utilizados por 
eles caso entenda necessário, seja 
por casos de denúncia interna ou 
externa, suspeitas ou, simplesmente, 
por aleatoriedade.

O contato pode ser anônimo. Garantimos 
confidencialidade e sigilo absoluto.

Cabe ressaltar que o canal não deve 
ser utilizado para denúncias infundadas 
ou retaliações. Você deve ser o mais 
específico possível. Tenha o máximo de 
informações sobre o assunto (Ex.: nome 
de pessoas ou departamentos, local, 
data, horário).
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DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Código é de cumprimento obrigatório e 
não esgota todas as possíveis questões éticas 
relacionadas ao Grupo Dimed, podendo ser 
aplicadas outras medidas disciplinares orientadas 
pela legislação aplicável.

As violações deste Código de Ética e 
Conduta ensejarão a aplicação de sanções 
administrativas, podendo o violador ser 
responsabilizado civil e criminalmente pelos 
seus atos.

Constituem-se sanções administrativas:

• Advertência verbal;
• Advertência por escrito;
• Suspensão de 1 dia;
• Suspensão de 3 dias;
• Rescisão do contrato de trabalho por justa 

causa;
• Rescisão do contrato de trabalho sem justa 

causa.

Não serão toleráveis quaisquer tipos de fraude 
e desvios de bens e recursos com relação à 
Empresa e outras entidades ou pessoas.

46






