
CÓDIGO DE ÉTICA E 
CONDUTA PARA
FORNECEDORES



INTRODUÇÃO 

Este Código de Ética e Conduta reúne as 
principais orientações éticas para a condução 
de negócios entre o Grupo Dimed e os seus 
fornecedores.

Busca-se esclarecer, através deste documento, 
as principais situações que possam gerar 
conflitos entre as partes. Este Código não 
esgota todas as possíveis situações. 
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O Grupo Dimed é comprometido com elevados padrões de 
integridade e ética. Por isso, espera que todos os seus fornecedores 
sigam padrões similares e conduzam seus negócios da mesma 
forma.

Além das condições contratuais assumidas com o Grupo Dimed, o 
fornecedor deverá estar aderente às normas estabelecidas pela 
legislação vigente.

Direitos Humanos

• Respeitar a dignidade e o direito de cada indivíduo na sua 
plenitude;

• Não tolerar e nem recorrer a trabalho escravo ou em 
condições análogas;

• Não tolerar e nem recorrer a trabalho infantil;
• Coibir toda e qualquer forma de discriminação com relação 

à raça, cor, credo religioso, sexo, idade, orientação sexual, 
ideologia, aparência ou deficiência física, condição financeira 
ou escolaridade;

• Não tolerar condutas de assédio moral e sexual.

Saúde e Segurança

• Disponibilizar equipamentos de segurança individual (EPIs) aos 
colaboradores;

• Exigir a utilização dos EPIs;
• Treinar os colaboradores para executarem as tarefas de tal 

forma que os riscos incorridos estejam sob controle; 
• Obedecer aos padrões de segurança exigidos pelo Grupo 

Dimed;
• Jamais exigir que os colaboradores realizem atividades que 

extrapolem as formas de segurança disponíveis;
• Acompanhar o comportamento dos colaboradores e impedir 

que desempenhem as atividades sob efeito de drogas, álcool 
ou outras substâncias que possam prejudicar a segurança.



Relações Trabalhistas
• Remunerar os colaboradores com salários e benefícios de 

acordo com a legislação;
• Respeitar o limite de horas trabalhadas, folgas e horas extras;
• Garantir os direitos trabalhistas dos colaboradores;
• Proporcionar um ambiente limpo, seguro e saudável.

Informações confidenciais
• Proteger as informações confidenciais do Grupo Dimed, 

mantendo-as em segurança e em local restrito e controlado;

• Não utilizar dados, imagem, logotipo do Grupo Dimed e suas 
demais marcas sem autorização prévia;

• Jamais representar o Grupo Dimed sem que haja condição 
legal para esta finalidade (ex: através de Procuração ou outro 
instrumento legal).

Relações Comerciais com o Grupo Dimed

GRATIFICAÇÕES E PRESENTES

• É proibida a oferta de gratificações em dinheiro aos 
colaboradores do Grupo Dimed.

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

PARENTESCO E RELACIONAMENTO AFETIVO

• Não é fator impeditivo o fornecedor ter parente no Grupo 
Dimed; contudo, o fornecedor deve comunicar tal situação ao 
departamento que está realizando a negociação;

• Situações que possam ensejar vantagem comercial, vantagem 
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indevida ou qualquer tipo de privilégio não devem ser 
realizadas, pois configuram conflito de interesse.

Auditorias 

• Ao Grupo Dimed é reservado o direito, para fins de verificação 
de conformidade, auditar e inspecionar as operações e 
instalações, bem como solicitar documentos e evidências. As 
verificações poderão ocorrer mediante aviso prévio apropriado 
ou em visita surpresa; 

• Caso os resultados da verificação indicarem o não 
cumprimento das normas previstas neste Código, o Grupo 
Dimed poderá:

1. Solicitar medidas corretivas tempestivas;
2. Suspender o contrato de fornecimento;
3. Descontinuar a relação cliente x fornecedor.

Violação deste Código 
Toda e qualquer violação a este código deverá ser reportada pelo 
Canal de Ética do Grupo Dimed. 

• O Canal de Ética assegura o anonimato no relato de violação. 
É uma ferramenta independente e confidencial que oferece 
segurança na apuração dos fatos.

• Não haverá retaliação ao fornecedor que, de boa-fé, relate 
condutas divergentes ao Código.

Internet: www.contatoseguro.com.br/grupodimed
Telefone: 0800 600 52 32 (ligação gratuita)



CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PARA FORNECEDORES

Norteadores Estratégicos 
do Grupo Dimed

 

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



Termo de Adesão e 
Compromisso

(___) Declaro que recebi uma cópia, tomei conhecimento e 
compreendi o teor do Código de Ética e Conduta para Fornecedores 
do Grupo Dimed;

(___) Concordo com todos os termos e condições contidos neste 
Código e me comprometo a cumprir e zelar pela observância 
integral do conteúdo apresentado;

(___) Compartilharei este conteúdo com meus colaboradores, 
subcontratados e demais integrantes desta cadeia produtiva;

(___) Desconheço qualquer tipo de violação citada no Código de 
Ética e Conduta para Fornecedores do Grupo Dimed;

(___) Comprometo-me em informar ao Grupo Dimed qualquer tipo 
de indício ou de violação a este Código.

RAZÃO SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ:

NOME LEGÍVEL:

CARGO:

DATA: 

ASSINATURA: 

IMPORTANTE: Preencha, assine e entregue este Termo à área que está realizando a 

negociação, ou ao Departamento Jurídico do Grupo Dimed.




