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1. Introdução
Este código institui os princípios éticos da IPEMED, orienta a conduta profissional
e pessoal de todos os seus colaboradores, independentemente do cargo que
ocupem ou da função que exerçam, e orienta o modo de relacionamento com
diferentes grupos de interesse. Revela o compromisso de profissionalismo e
transparência em todas as ações relacionadas ao ambiente de trabalho.

2. Objetivos
• Ser referência formal e institucional para a conduta profissional e pessoal
de todos os colaboradores da IPEMED, de forma a tornar-se um padrão de
relacionamento interno e com seu público de interesse;
• Aplicar objetividade nas interpretações pessoais sobre princípios morais e éticos;
• Fortalecer a imagem da IPEMED e de seus colaboradores junto ao seu
público de interesse.

3. Princípios Éticos de Ação
• Buscamos o equilíbrio sustentável entre as dimensões sociais, econômicas
e ambientais;
• Zelamos pelos recursos públicos e privados, utilizando-os de forma lícita,
eficiente e eficaz;
• Buscamos o aperfeiçoamento contínuo da qualidade dos produtos e serviços
ofertados e o comprometimento com os resultados;
• Atuamos com justiça, promovendo o equilíbrio e a harmonia na conciliação
dos interesses e propósitos da IPEMED com os de seus diferentes públicos de
relacionamento;
• Atuamos de forma construtiva, estabelecendo a confiança como princípio na
relação entre a IPEMED e seu público;
• Atuamos com transparência, clareza e precisão nas relações profissionais, nas
práticas de governança corporativa e na comunicação com todos os públicos
envolvidos;
• Atuamos na busca de práticas de gestão de pessoas que respeitem a
diversidade e fortaleçam a motivação, a satisfação e o comprometimento;
• Respeitamos a legislação vigente;
• Contribuimos para o fortalecimento e aperfeiçoamento das comunidades
onde atua diretamente e na sociedade em geral.
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Dessa forma, os dirigentes e colaboradores da IPEMED se comprometem a
estabelecer sua conduta fundamentada em:

3.1. Respeito aos colaboradores
• Exercendo suas funções e atividades baseadas no comportamento ético,
transparente, sem preconceitos de origem, raça, gênero, etnia, cor, idade,
orientação sexual ou quaisquer outras formas de discriminação, garantindo um
ambiente livre de constrangimento de qualquer ordem.
• Oferecendo um ambiente seguro, saudável e motivador para todos os
colaboradores. Em contrapartida, cada empregado deve agir de maneira justa,
honesta, coerente, transparente e segura, encorajando seus colegas a agir
da mesma forma no local de trabalho, observando os padrões apropriados de
conduta.
• Buscando um ambiente livre de qualquer favorecimento para si ou para
outrem, combatendo todas as formas de desvio de conduta, denunciando sua
prática.
• Propiciando aos colaboradores igualdade de oportunidade de desenvolvimento

3.2. Respeito à Sociedade e ao Cliente
e compartilhamento democrático da educação médica, pautada na excelência,
ética e dedicada atenção à pessoa humana.
• O atendimento ao cliente é fator primordial para o sucesso da IPEMED. Todas
as relações com clientes serão conduzidas em termos leais e honestos.
• A IPEMED deverá, através da oferta de serviços de qualidade, satisfazer e
se antecipar às necessidades dos clientes, superando suas expectativas em

• É dever de todos nós - gestores e colaboradores - atendermos aos clientes da

• Evitando o tratamento preferencial a qualquer cliente por critérios pessoais.
Todas as decisões da IPEMED relativas ao relacionamento com os clientes
serão sempre tratadas com imparcialidade e livres de preconceito de qualquer
natureza, obedecendo rigorosamente às leis e regulamentações, particularmente
aquelas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
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3.3. Relacionamento com empresas parceiras
e seus representantes
• Pautando-nos pela presteza e tempestividade na assistência às demandas
dos projetos de parcerias e repasse das informações, desenvolvendo
relacionamentos de forma responsável, conquistando a confiança e destacando
a qualidade do trabalho da IPEMED.

3.4. Respeito ao meio ambiente
• Buscando o desenvolvimento sustentável, promovendo a educação e a
consciência socioambiental.

3.5. Relacionamento com fornecedores e contratados
• Seguindo a orientação legal aplicável às relações comerciais e aos contratos
administrativos na aquisição de produtos e serviços.

3.6. Relacionamento com a sociedade e com a imprensa
• Buscando formas claras e oportunas de comunicação com a sociedade e
com a imprensa, aperfeiçoando-a com o propósito de evitar interpretações
errôneas ou parciais que possam prejudicar a imagem da IPEMED, preservando
a confiança do nosso cliente e do público em geral, tendo a veracidade como
pressuposto básico.
• Todas as informações da IPEMED a serem divulgadas à imprensa deverão ser
dadas por gestores e colaboradores especialmente designados e autorizados,
com precisão e transparência, de forma a manter a relação de confiança com os
meios de comunicação e a imagem positiva da Empresa junto à opinião pública.

3.7. Competência
• Atuando com profissionalismo, agilidade, eficácia, garantindo a qualidade de
seus processos e serviços.
• Valorizando os conhecimentos compartilhados, a proatividade, a criatividade,
a inovação, a simplicidade e a flexibilidade na busca de soluções através de
estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo
por escopo a realização do bem comum.
• Mantendo-se atualizado quanto aos processos internos, normas e legislação
pertinente à função de cada um.

7

3.8. Confidencialidade de Informações
• Preservando a confidencialidade de informações estratégicas, aquelas não
conhecidas pelo mercado e cuja divulgação poderá afetar as operações da
IPEMED e empresas parceiras, no exercício de suas funções e atividades.

3.9. Proteção do patrimônio
• Zelando permanentemente pelo patrimônio da IPEMED, mediante seu uso
adequado, eficiente e racional.
• Os colaboradores e gestores deverão também respeitar a propriedade
intelectual da IPEMED sobre produtos, processos, marcas, patentes de
tecnologia, estratégias de negócios e de marketing, dados, informações,
pesquisas e direitos afins, em todas as fases de desenvolvimento, registro e
uso, conforme a legislação em vigor.

3.10. Saúde e Segurança no trabalho
• A IPEMED dedica todos os esforços para proporcionar um ambiente de trabalho
saudável e seguro, realizando todas as inspeções regulares para eliminar
quaisquer condições ou comportamentos perigosos desde as suas causas, bem
como implantando e desenvolvendo programas destinados à segurança e bemestar do colaborador e clientes. O colaborador deve obedecer aos padrões e
regulamentos da Empresa, para garantir a segurança e o bem estar de todos.

3.11. Contratação de Parentes
• A contratação de parentes de colaboradores com subordinação direta na
IPEMED não será permitida.
• Casos de indicação de parentes para processos seletivos sem subordinação
direta deverão ser levados ao conhecimento do Comitê de Conduta.
• A não observância das diretrizes descritas neste Código sujeitará à aplicação
das punições previstas em lei, podendo, inclusive, levar à rescisão do contrato
de trabalho.

3.12. Ouvidoria
• É a área responsável por receber as demandas diversas de reclamações
internas e externas, convertendo-as em oportunidades de melhoria, mediando
conflitos, analisando as manifestações com as áreas competentes e as
Diretorias, bem como examinando e identificando as causas e procedências
das manifestações recebidas.
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• Promovendo de forma contínua a cultura do diálogo, da aproximação e do
estabelecimento da verdade, visando transformar a cultura da reclamação em
uma cultura de cooperação e participação.

4. Ações Vedadas
É vedado ao colaborador da IPEMED:
a) Utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, tempo,
posição e influências para obter qualquer favorecimento ilícito para si ou para
outrem;
b) Prejudicar deliberadamente a reputação de outros colaboradores, de
subordinados, de superiores hierárquicos ou de cidadãos que deles dependam;
c) Ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética e Conduta ou ao
Código de Ética de sua profissão;
d) Usar artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito
por qualquer pessoa;
e) Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu
conhecimento em prol do atendimento a interesses próprios;
f) Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou
interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os clientes, parceiros ou
com os colaboradores da IPEMED;
g) Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda
financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer
espécie, para si ou para outrem, ou para influenciar outro empregado para o
mesmo fim;
h) Aceitar presentes, benefícios ou vantagens de terceiros, salvo brindes que
não tenham valor comercial ou que, sendo distribuídos a título de cortesia,
propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas
comemorativas, não ultrapassem o valor de um salário mínimo;
i) Alterar documentos que deva encaminhar para providências, deturpando o
teor dos mesmos;
j) Desviar qualquer empregado para atendimento a interesse particular;
k) Retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento,
livro ou bem pertencente ao patrimônio da IPEMED;
l) Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu
serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros;
m) Apresentar-se embriagado e/ou sob o efeito de uso de drogas no serviço
ou, habitualmente, fora dele;
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n) Dar o seu consentimento a qualquer instituição que atente contra a moral,
a honestidade ou a dignidade da pessoa humana;
o) Exercer atividade profissional antiética ou ligar o seu nome a empreendimentos
que atentem contra a moral pública;
p) Qualquer tipo ou espécie de propaganda política ou religiosa, bem como
qualquer comércio nas dependências da IPEMED, por iniciativa de qualquer
colaborador.

5. O Comitê de Conduta deverá:
• Promover ampla divulgação deste Código, não só junto a colaboradores e
gestores, mas também às demais parte interessadas: fornecedores, prestadores
de serviços, clientes, financiadores, parceiros, entre outros;
• Esclarecer dúvidas em relação à sua aplicação;
• Deliberar sobre casos não previstos que lhe sejam apresentados;
• Levar à validação do Conselho de Administração os casos de violação deste
Código e impor as sanções disciplinares cabíveis;
• Atualizar o Código, sempre que necessário;
• Elaborar seu próprio regimento interno;
• Ser composto por três membros titulares e dois suplentes, tendo representantes
de diferentes níveis hierárquicos.

6. Formalização de Compromisso Solene
Caberá à Gestão de Pessoas as providências necessárias à prestação
do compromisso solene e assinatura dos novos colaboradores diante da
apresentação do Código de Ética e Conduta.

7. Procedimento para revisões do “Código de
Ética e Conduta da IPEMED”
• As sugestões de alteração do “Código de Ética e Conduta da IPEMED” poderão
ser propostas por quaisquer de seus colaboradores ao Comitê de Conduta. As
sugestões aprovadas serão submetidas ao CEO, para deliberação.
• Após a alteração, caberá à Gestão de Pessoas providenciar e formalizar a
nova adesão de todos os colaboradores ao código revisado.
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8. Ações Disciplinares
• O Comitê de Conduta tem autoridade para aplicar, após a aprovação do
Conselho de Administração ou CEO, as medidas disciplinares para os casos
que venha a julgar, de acordo com sua gravidade, utilizando como referência o
seu regulamento interno. Casos leves: advertência verbal. Demais casos serão
julgados pelo Comitê.
• As ações disciplinares aplicadas pela IPEMED não dispensam nem substituem
eventuais penalidades legais por infrações a normas ou regulamentos de órgãos
ou entidades com os quais a Empresa se relaciona.
• Qualquer ato que seja considerado uma violação ao Código de Ética e
Conduta por parte dos diretores deverá ser julgado diretamente pelo Conselho
de Administração ou CEO.
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