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Caro colega,

A Bio-Rad apresenta um longo histórico de oferta de 
produtos e serviços de alta qualidade que impulsionam a 
descoberta científica e aprimoram a assistência à saúde. À 
medida em que crescemos, nosso sucesso tem sido guiado 
por nosso compromisso com a integridade em tudo o que 
fazemos. Isso significa um comportamento de maneira 
profissional e ética e o cumprimento das leis e regulamentos 
aplicáveis.

Este “Código de conduta e ética empresarial da Bio-Rad” revisado 
e atualizado trata das novas leis, regras, regulamentos e padrões de 
conduta que governam nossas operações comerciais. Nosso código revisado estabelece os fundamentos da 
nossa filosofia de operação de negócios. Ele inclui as políticas e os procedimentos que são necessários para 
garantir práticas comerciais responsáveis e altos padrões éticos.

O Código aplica-se a todos os funcionários, executivos e diretores da Bio-Rad e suas subsidiárias no mundo 
todo, independentemente da função ou tempo de serviço. Quando pertinente, essas políticas também podem 
se estender a prestadores de serviço e outros terceiros.

Dedique alguns minutos para ler cuidadosamente este Código para entender melhor como essas políticas e 
procedimentos aplicam-se a você no dia a dia. No processo, se você tiver dúvidas, converse sobre elas com o 
seu supervisor ou gerente. Você pode também conversar sobre qualquer dúvida que você tiver sobre o Código 
com os departamentos de Recursos Humanos, jurídico ou de conformidade corporativa. 

Independentemente da posição que você tenha na Bio-Rad, cada um de nós desempenha um papel vital na 
defesa da reputação de longa data da Bio-Rad em termos de integridade e qualidade. 

Espero que cada um cumpra com este Código e continue a trabalhar com a mais alta integridade a fim de 
garantir a continuação do sucesso da Bio-Rad.

Obrigado,

Norman Schwartz

Presidente e diretor executivo 
Bio-Rad Laboratories, Inc.

Nossos valores fundamentais
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Oferecer produtos úteis e de alta qualidade 
que impulsionem a descoberta científica e 
aprimorem a assistência à saúde.

Nossa missão

Objetivo deste Código:

Este Código serve como guia para nos ajudar a 
fazer escolhas honestas e éticas nos negócios. 
Ele se destina a nos ajudar no cumprimento 
das leis, regras e regulamentos aplicáveis e das 
políticas da Bio-Rad. Este Código não abrange 
todas as situações possíveis que possam 
surgir durante o desempenho diário de nossas 

tarefas de trabalho, nem trata de todas as leis ou 
políticas da Bio-Rad. No entanto, este Código 
demonstra nossos valores e apresenta diretrizes 
e recursos para nos ajudar a fazer a coisa certa 
e agir com integridade em tudo o que fazemos. 
A Bio-Rad tem o compromisso com uma cultura 
organizacional que estimula a conduta ética e o 
compromisso com o cumprimento da lei.
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Códigos de conduta  
da família Bio-Rad

Aplica-se aos integrantes da  
força de trabalho da Bio-Rad 

Exemplos:
• Diretores
• Executivos
• Funcionários
• Trabalhadores temporários
• Trabalhadores de empreitada

Existem três Códigos de conduta da Bio-Rad que governam nossa 
conduta e a conduta de nossos parceiros de negócios.

O Código de conduta e ética empresarial da Bio-Rad se 
aplica a todos os integrantes da força de trabalho da Bio-
Rad. Os integrantes da força de trabalho incluem o conselho 
de administração, funcionários em período integral e parcial, 
trabalhadores temporários e de empreitada.

O Código de conduta de consultores e parceiros de canal se aplica 
aos parceiros de negócios que (1) atuam em nome da Bio-Rad, e (ii) 

interagem com governos ou funcionários do governo, profissionais 
de saúde e organizações de saúde ou clientes. Este Código é mais 
abrangente do que o Código de conduta de fornecedor devido às 
obrigações adicionais que essas organizações têm como resultado 
da atuação em nome da Bio-Rad.

O Código de conduta de fornecedor se aplica a todas as outras 
entidades que fornecem serviços ou produtos para a Bio-Rad.

Código de conduta e  
ética empresarial  
da Bio-Rad

Aplica-se a consultores e parceiros 
de canais que atuam em nome da 
Bio-Rad

Parceiros de canais  
Exemplos:
• Distribuidores
• Agentes
• Organização de compras em grupo
• Revendedores
• Consultores de vendas

Consultores  
Exemplos:
•  Consultores em assuntos 

regulatórios
• Agentes de viagem
• Planejadores de eventos
• Fornecedores de logística
• Escritórios de advocacia e auditores
• Consultores de imigração

Aplica-se àqueles que fornecem 
produtos ou serviços para  
a Bio-Rad

Exemplos:
• fornecedores de matéria-prima;
•  fabricante original do 

equipamento;
•  provedores de serviços de 

zeladoria;
•  fornecedores de material de 

escritório; e
•  todos os fornecedores que 

não se enquadram no Código 
de conduta de consultores e 
parceiros de canal. 

Código de conduta 
 de fornecedor  
da Bio-Rad

Código de conduta de 
consultores e parceiros 
de canal da Bio-Rad
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Nossos valores fundamentais 
modelam a cultura e definem o 
caráter de nossa empresa. Eles 
guiam como nos comportamos e 
tomamos decisões.

Inovação

• Criamos valor por meio de inovação e melhorias de produto. 

• Buscamos formas inovadoras de introduzir novas ideias e 
abordagens para resolver desafios novos e atuais.

• Desenvolvemos novas ideias e trabalhamos com elas.

• Construímos relações mútuas de sucesso com os clientes para 
melhor entender suas necessidades.

Envolvimento

• Servimos à humanidade.

• Impulsionamos a descoberta científica e aprimoramos a qualidade 
da assistência à saúde.

• Somos comprometidos com os clientes.

• Nós nos envolvemos e fazemos a diferença.

• Promovemos a educação e a iniciação científica.

Independência 

• Continuamos flexíveis para atender às necessidades imediatas e 
de longo prazo dos nossos clientes.

• Focamos no crescimento em longo prazo.

• Tomamos as decisões certas, na hora certa.

• Buscamos novas oportunidades.

Integridade 

• Integridade no local de trabalho.

• Integridade com nossos clientes e parceiros de negócios.

• Integridade com nossa empresa e nossas comunidades.

PONTOS A TER EM MENTE

Quando você se deparar com uma decisão difícil que 
levanta uma questão ética ou de conformidade, pode ser 
útil fazer a si mesmo as seguintes perguntas sobre a ação 
proposta:

1. A ação violaria nossos valores fundamentais, a política da 
Bio-Rad, este Código ou a lei?

2. Eu ficaria envergonhado ou constrangido se outros 
soubessem da minha ação?

3. A reputação da Bio-Rad seria afetada pela minha ação?

Nossos valores fundamentais
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Fazer perguntas e  
levantar preocupações
Você é responsável pela condução de todos os negócios da 
Bio-Rad de forma legal e ética. De vez em quando, você pode ter 
uma dúvida sobre a lei, este Código ou as políticas da Bio-Rad, ou 
suspeitar que tenha havido violação de um desses. Não deixe de 
fazer perguntas ou relatar violações reais ou possíveis.

O levantamento de preocupações pode ajudar a Bio-Rad a reduzir 
riscos, melhorar processos e resolver problemas. Você tem de agir 
de “boa-fé”, o que significa apresentar uma suspeita que acredite 
ser verdadeira, mesmo se posteriormente ficar determinado que 
nenhum mau procedimento ocorreu. Você não tem de estar certo, 
mas deve agir de boa-fé. 

A Bio-Rad tem diversos recursos para responder dúvidas 
ou preocupações.

Como fazer uma pergunta ou comunicar uma preocupação

Em muitos casos, o seu supervisor ou gerente imediato 
provavelmente é a pessoa que pode ajudá-lo com perguntas e 
preocupações. Contudo, algumas vezes pode ser mais apropriado 
dirigir a sua pergunta ou preocupação a outra pessoa. Você pode 
buscar orientação ou fazer uma comunicação a qualquer um dos 
seguintes recursos:

• seu supervisor imediato ou outro gerente, 

• seu representante de Recursos Humanos local, 

• o departamento de conformidade corporativa,

• o departamento jurídico, ou

• a Linha direta de Integridade da Bio-Rad. A Linha  
direta de Integridade é operada por uma empresa  
terceirizada independente. Ela está disponível em  
www.Bio-RadIntegrityHelpline.com. A Linha direta de Integridade 
está disponível para os integrantes da força de trabalho da 
Bio-Rad, executivos, diretores, parceiros de negócios e outros 
terceiros, exceto onde for proibido pela lei local.

• A Linha direta de Integridade opera 24 horas por dia, sete 
dias da semana por números de telefone locais e pela 
internet. Se você trabalha em um país com leis que restringem 
os tópicos que podem ser denunciados pela linha direta, a 
Linha direta de Integridade o redirecionará para outros canais 
de comunicação apropriados da Bio-Rad. Estão disponíveis 
operadores que falam seu idioma.

• Comitê de auditoria do Conselho de administração. Você 
pode contatar diretamente o Comitê de auditoria sobre todas as 
preocupações relacionadas à contabilidade, controles internos 
de contabilidade ou questões de auditoria. Contato pelo correio: 
Bio-Rad Laboratories, Inc., A/C: Comitê de auditoria, Código 
de endereçamento: 1-116, 2000 Alfred Nobel Dr., Hercules, CA 
94547, EUA, ou por e-mail para audit_committee@bio-rad.com.

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

R Sim. Você sempre deve relatar preocupações sobre 
violações ou possíveis violações da lei, sem levar em 
consideração a quantia em dólares do impacto sobre 
nossos negócios.

P

R Se acreditar que este Código ou a política da Bio-Rad 
foi violada, você deve se pronunciar imediatamente. O 
seu primeiro ponto de contato geralmente será o seu 
gerente.

Quando devo me pronunciar?

P Acabei de saber sobre uma alteração regulatória 
que entrou em vigor há 60 dias e que não foi incluída 
na nova versão de nosso produto pela equipe de 
produção que eu lidero. Calculo que custaria em 
torno de US$ 45.000 para fazer as alterações. Parar 
o andamento para fazer as alterações afetará a nossa 
data de lançamento e queremos oferecer esse produto 
novo e essencial para nossos clientes. Fui informado 
que a multa legal pelo não cumprimento dessa nova 
regulamentação seria em torno de US$ 6.000. Devo 
me pronunciar, considerando-se que a multa é bem 
menor do que o custo da atualização?

P

R Sim. Você pode usar a Linha direta de Integridade 
para fazer uma pergunta. Ela não serve apenas para 
relatar alegações ou preocupações.

Posso entrar em contato com a Linha direta de 
Integridade se eu tiver apenas uma pergunta?

www.Bio-RadIntegrityHelpline.com
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Anonimato e confidencialidade

A Bio-Rad tratará a informação que você der como confidencial 
conforme for possível. Se você não se sentir à vontade para 
se identificar, pode denunciar anonimamente, a menos que 
seja proibido pela lei local. Entretanto, nós o incentivamos a se 
identificar quando denunciar porque pode ser mais difícil investigar 
profundamente denúncias anônimas e a identificação permite que a 
Bio-Rad conduza a investigação mais completa possível.

Você deve incluir na sua denúncia as datas, os nomes, os locais e 
outros detalhes relevantes, se possível, para facilitar a investigação. 
Mesmo se não souber todos os fatos ou estiver inseguro se há 
um problema, assim mesmo nós o incentivamos a apresentar sua 
preocupação.

Após fazer uma denúncia

Independentemente de como você resolver denunciar, a Bio-Rad 
levará a sério todas as denúncias de conduta inadequada real 
ou suspeita e tratará delas imediatamente. O pessoal apropriado 
investigará cuidadosamente os relatos. Se o relato for comprovado, 
a Bio-Rad tomará então as devidas medidas disciplinares e 
corretivas. Como relator, você será notificado quando a investigação 
for concluída e se o relato foi comprovado.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de escalonamento e investigação de alegações

Quando devo me pronunciar?P

R A Linha direta de Integridade é operada por uma 
empresa terceirizada para ajudar a garantir o 
anonimato. Na maioria dos casos, você pode 
permanecer anônimo ao usar a Linha direta de 
Integridade. Contudo, em alguns países isso pode 
não ser possível devido a restrições locais.

Posso permanecer anônimo quando usar a Linha 
direta de Integridade da Bio-Rad?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Não retaliação
A Bio-Rad não tolerará qualquer forma de retaliação contra um 
integrante da força de trabalho que relatar uma preocupação ética 
de boa-fé ou participar da investigação de uma possível violação de 
nosso Código. Se você sofrer ou testemunhar alguma retaliação, 
relate-a. Qualquer um que se envolver em ação de retaliação sofrerá 
medida disciplinar.

Ao relatar uma conduta inadequada, nós ajudamos a contribuir 
para a cultura ética da Bio-Rad. A Bio-Rad reconhece que, para 
preservar a cultura de integridade e respeito, devemos proteger as 
pessoas que relatam de boa-fé e que colaboram de boa-fé com a 
investigação desses relatos.

Se acreditar que você ou outra pessoa tenha sofrido retaliação, 
relate isso ao departamento de Recursos Humanos ou de 
conformidade corporativa, ou pela Linha direta de Integridade.

Violações deste código
Todos os integrantes da força de trabalho devem aderir à lei, a este 
Código e às políticas da Bio-Rad. As violações podem resultar em 
graves consequências. A Bio-Rad investigará as supostas violações 
em conformidade com as leis aplicáveis e conforme o devido 
processo interno de investigação. As violações podem levar à 
medida disciplinar, até, e incluindo, a demissão do emprego, assim 
como possíveis penalidades civis ou criminais.

Quando devo me pronunciar?P

R Não, a Bio-Rad proíbe a retaliação de qualquer tipo 
para um relato feito de boa-fé.

Eu liguei para a Linha direta de Integridade para 
relatar uma conduta inadequada que eu pensei 
que havia ocorrido. Depois, fiquei sabendo que eu 
estava errado e nenhuma política tinha sido violada. 
Posso sofrer retaliação?
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Cooperação com investigações
A Bio-Rad compromete-se com a investigação imediata dos 
relatos apresentados. É importante fornecer todas as informações 
solicitadas em qualquer investigação conduzida pela Bio-Rad. A 
Bio-Rad pode optar por não iniciar uma investigação se um relato 
contiver somente mau procedimento não especificado ou alegações 
genéricas sem o suporte adequado de informações.

Nós devemos sempre fazer o melhor para fornecer informações 
exatas e não fazer declarações falsas ou enganosas ou estimular 
qualquer um a fazê-lo. É uma violação deste Código relatar qualquer 
preocupação sabidamente falsa ou enganosa para a Bio-Rad. 
Tal ação pode sujeitar o relator a medidas disciplinares, conforme 
definido acima em “Violações deste código”. 

Órgãos do governo e outras entidades externas à Bio-Rad podem 
solicitar informações da Bio-Rad ou sobre ela. No contexto de uma 
investigação, se você for contatado por um órgão do governo, 
um integrante da força de trabalho externo à Bio-Rad, ou um 
investigador externo, você deve contatar o departamento jurídico 
imediatamente.

Expectativas mais elevadas para 
supervisores e gerentes 
Apesar de este Código aplicar-se a todos os integrantes da força 
de trabalho, executivos e diretores da Bio-Rad, temos expectativas 
particularmente elevadas com relação a nossos supervisores e 
gerentes devido à função de líderes na Bio-Rad.

Se você é supervisor ou gerente, deve liderar dando o exemplo 
e ser um embaixador dos princípios definidos neste Código. Isso 
significa discutir este Código com os integrantes da força de 
trabalho, promover a importância do comportamento ético e criar 
um ambiente de trabalho positivo para que os integrantes da força 
de trabalho estejam à vontade para levantar preocupações e fazer 
perguntas.

Você também deve ter bastante conhecimento sobre este Código 
e as políticas e procedimentos mencionados neste Código e deve 
estar familiarizado com as partes relevantes das diretrizes de 
gerenciamento da Bio-Rad.

Como supervisor ou gerente, também é sua responsabilidade 
apresentar de forma oportuna os relatos de violação deste Código 
ou qualquer outra conduta antiética ou ilegal, tanto se tiver 
testemunhado pessoalmente a conduta inadequada, recebido um 
relato sobre ela, ou tiver conhecimento ou suspeita dela de qualquer 
outra forma.

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

P

R Não. Gerentes e supervisores não podem conduzir 
suas próprias investigações informais ou decidir 
sozinhos se devem ou não relatar uma alegação.

Sou o novo gerente de uma equipe de vendas e um 
integrante da equipe me apresentou uma alegação 
financeira contra outro integrante da equipe. Posso 
iniciar a minha própria investigação rápida?

P

R Sim. Você é obrigado a colaborar com as investigações 
da empresa e a fornecer qualquer informação relevante 
de que tenha conhecimento. O seu auxílio nas 
investigações é importante e pode ajudar a tornar a Bio-
Rad um lugar melhorar para trabalhar.

Lembre-se de que a Bio-Rad não tolera retaliação 
de qualquer tipo contra alguém que relate uma 
preocupação ética de boa-fé ou que participe de uma 
investigação ao ser interrogado.

Fui solicitado a ser interrogado como parte da 
investigação, mas eu não quero me envolver. 
Tenho de concordar em ser interrogado?
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Cumprimento da lei
A natureza global de nossos negócios significa que devemos 
entender e cumprir leis e regulamentos em diversas jurisdições 
e que tratam de diferentes tópicos, assim como as políticas e os 
procedimentos próprios da Bio-Rad. Quando essas leis, costumes 
locais ou práticas de negócios forem conflitantes com a lei dos EUA 
ou as regras definidas neste Código ou as políticas da Bio-Rad, 
devemos obter permissão prévia do departamento jurídico antes de 
cumpri-las. Em todos os locais onde realizamos negócios, somos 
obrigados a conduzir os negócios de forma ética, usar o bom 
senso e evitar condutas que possam comprometer ou aparentar 
comprometer a nossa integridade.

Se perceber um conflito entre este Código e a lei local, você deve: 

• Primeiro, buscar orientação. As leis são complexas. Você 
pode procurar o departamento jurídico ou o departamento de 
conformidade corporativa para obter informação.

• Siga a lei local se cumprir com qualquer parte deste Código fizer 
com que você viole a lei local.

• Cumpra com este Código se o conflito for entre nosso Código e 
o costume local. 

• Siga as políticas mais restritivas se a sua unidade de negócios 
ou local tiver políticas que sejam mais restritivas que as 
deste Código.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Diretrizes de gerenciamento

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Nós incentivamos um ambiente de 
trabalho positivo e inclusivo
Nós mantemos a integridade no local de trabalho, atuando com 
respeito em relação aos nossos colegas. Nós compreendemos e 
atuamos em conformidade em áreas como as listadas abaixo.

•  A Bio-Rad proíbe a discriminação ou assédio ilegal baseado 
em raça, cor, credo, sexo (incluindo informações de gênero, 
identidade de gênero e expressão de gênero ou gravidez, 
nascimento de filho ou condições relacionadas), orientação 
sexual, religião, estado civil, idade, país de origem, status da 
cidadania, deficiência física ou mental, condição médica, status de 
veterano, informações genéticas ou qualquer outra consideração 
proibida especificamente por lei. 

 A Bio-Rad se compromete com os princípios de igualdade de 
oportunidades e se dedica a ser um empregador com igualdade 
de oportunidades. A Bio-Rad cumprirá com todas as leis 
aplicáveis que tratem de oportunidades iguais de trabalho para 
todos os funcionários e candidatos a vagas.

• Você é responsável pela manutenção do compromisso da Bio-
Rad com a segurança e a proteção. Respeite todas as políticas 
de segurança, incluindo o uso de vestuário e equipamento de 
proteção pessoal, manuseio apropriado, armazenamento, uso e 
descarte de materiais perigosos, bem como a operação segura 
de maquinário e equipamento. A posse de armas no local de 
trabalho e o uso ou distribuição de bebidas alcoólicas, drogas 
ilícitas ou substâncias controladas são estritamente proibidos. 
Você não deve se apresentar ao trabalho ou se engajar em 
negócios da Bio-Rad se estiver debilitado ou sob influência de 
álcool ou sob uso de qualquer droga ilícita. Relate imediatamente 
qualquer comportamento ilegal ou intimidador, ameaças ou atos 
de violência contra qualquer funcionário, cliente, fornecedor ou 
visitante, ou contra a propriedade da Bio-Rad.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Manual do funcionário

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Regras mais restritivas 
(aplicam-se a parceiro de 
negócios que seja uma 
organização de saúde ou 
profissional de saúde e um 
funcionário do governo)

Interações 
com 
profissionais 
de saúde e 
organizações 
de saúde

Interações com 
funcionários do 
governo

Interações 
com parceiro 
de negócios

A Bio-Rad segue um conjunto de 
regras entrelaçadas referentes às 
interações com nossos parceiros 
de negócios
Este Código se aplica a todas as nossas interações com todos os 
nossos clientes e parceiros de negócios.

É importante lembrar que obrigações e padrões de conduta 
adicionais se aplicam quando estamos interagindo com parceiros 

de negócios ou clientes que sejam profissionais de saúde ou 
organizações de saúde.

Padrões ainda mais rigorosos se aplicam à nossa conduta quando 
estamos interagindo com governos ou funcionários do governo.

Regras entrelaçadas
Regras menos restritivas

Regras mais restritivas
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Conformidade anticorrupção
A Bio-Rad se compromete com o cumprimento das leis 
anticorrupção aplicáveis, incluindo as que regem nossas tratativas 
com funcionários estaduais e federais dos EUA, a Lei dos Estados 
Unidos contra Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA), a Lei do 
Reino Unido Contra Suborno, de 2010, e as leis anticorrupção e 
antissuborno dos países onde temos operações.

Nós proibimos o suborno de todas as formas, incluindo suborno 
de funcionários do governo e parceiros de negócios comerciais, 
bem como a solicitação ou aceitação de suborno. Esperamos que 
os integrantes da força de trabalho da Bio-Rad e os parceiros de 
negócios que atuam em nosso nome cumpram com todas as leis 
anticorrupção aplicáveis e os princípios deste Código.

Interação com governos e funcionários do governo

A FCPA e outras leis anticorrupção aplicáveis são claras: você 
não pode direta ou indiretamente (por meio de um terceiro), fazer 
qualquer um dos atos a seguir para influenciar de forma imprópria 
um funcionário do governo:

• Oferecer ou dar algo de valor.

• Solicitar ou receber algo de valor.

Adicionalmente, diversas leis, incluindo as tratativas de 
regulamentação com funcionários dos EUA, definem requisitos 
especiais e restrições nas suas interações com um governo 
ou funcionário do governo. Devemos ter conhecimento dessas 
restrições e proibições que se aplicam a essas interações.

Em alguns casos, tratativas com o cônjuge ou membro próximo da 
família de qualquer uma das pessoas mencionadas acima podem 
também sujeitar você ou a Bio-Rad ao mesmo escrutínio das 
tratativas com o funcionário.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política anticorrupção e de conformidade com o setor de saúde
SOP de acordos de taxas de serviço
SOP de financiamento ou patrocínio de eventos de terceiros
Código de conduta de consultores e parceiros de canal 
da Bio-Rad

PALAVRAS-CHAVE

Suborno: dar, oferecer, autorizar ou prometer qualquer coisa de valor para 
influenciar de forma imprópria a decisão de um funcionário para obter ou reter 
negócios ou em busca de outra vantagem comercial. Itens de valor podem 
incluir dinheiro, mercadorias, produtos, serviços gratuitos ou presentes.

Propina: oferecer qualquer coisa de valor como recompensa pela influência 
da decisão de um funcionário para vantagem comercial.

Funcionário do governo: definido de maneira bastante ampla, incluindo, sem 
limitações, um administrador, integrante da força de trabalho ou representante de 
um governo ou departamento ou agência do governo, ou um empreendimento de 
propriedade parcial ou integral do governo (por exemplo, um médico ou técnico 
de laboratório empregado por uma agência do governo ou universidade pública), 
um partido político, ou administrador ou integrante da força de trabalho de uma 
organização internacional (por exemplo, o Banco Mundial).

Quando devo me pronunciar?P

R Não. Mesmo presentes comuns e cortesias de 
negócios podem ser ilegais quando oferecidos a 
funcionários do governo ou ao gerente de uma 
empresa de propriedade do governo. Procure 
orientação antes sobre as leis e os regulamentos 
aplicáveis. Fale com seu gerente ou o departamento 
de conformidade corporativa.

Eu sei que criar relacionamentos é importante. Ontem, 
um colega propôs que levássemos uma funcionária 
do governo para jogar golfe e jantar. Teríamos tempo 
suficiente para falar com ela sobre a nossa nova 
linha de produtos, que tenho certeza que ajudará os 
hospitais do país em seu plano de modernização. 
Ouvi falar que isso é uma prática comum no país em 
questão. É correto?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Proibição de suborno comercial

Diversas leis anticorrupção, incluindo a Lei do Reino Unido Contra 
Suborno, de 2010, aplicam-se a nossos negócios em tratativas 
não apenas com os funcionários do governo, mas com parceiros 
de negócios comerciais também. Como resultado, não devemos 
nos envolver em suborno comercial. Essa forma de suborno ocorre 
quando oferecemos ou damos para uma pessoa que não seja do 
governo algo de valor, incluindo uma cortesia de negócios, com a 
intenção de obter ou reter negócios, ou de qualquer outra forma, 
influenciar indevidamente assuntos de negócios de uma empresa.

O suborno comercial pode ter consequências graves. Todos nós 
devemos usar o bom senso e garantir que nenhum presente 
impróprio ou outra coisa de valor seja oferecida, fornecida ou aceita 
em conexão com qualquer um dos nossos clientes ou parceiros de 
negócios (incluindo fornecedores).

Uso de parceiros de negócios

A Bio-Rad proíbe que parceiros de negócios que atuem em nosso 
nome se envolvam em suborno e corrupção. Nós não podemos 
contratar ou permitir que parceiros de negócios que interagem 
com clientes atuais ou potenciais ou funcionários do governo 
(por exemplo, distribuidores, agentes de vendas, consultores em 
assuntos regulatórios, despachantes, etc.) façam algo que nós 
mesmos não temos permissão para fazer.

Não podemos ignorar evidências de suborno ou outra conduta 
inadequada por parte de parceiros de negócios que atuam em nosso 
nome. É fundamental o engajamento somente de intermediários 
qualificados e com boa reputação, exigir a conformidade rigorosa 
com todas as leis anticorrupção e da Bio-Rad aplicáveis e monitorar 
de perto esses parceiros de negócios.

PONTOS A TER EM MENTE

• A Bio-Rad proíbe suborno sob todas as formas, incluindo 
suborno de funcionários do governo e parceiros de 
negócios comerciais, e a solicitação ou aceitação de 
subornos ou propinas por parte de integrantes da força de 
trabalho da Bio-Rad.

• A Bio-Rad não permite que os integrantes da sua força de 
trabalho ou agentes que trabalhem em nome da empresa 
façam “pagamentos de facilitação”, que são pequenos 
pagamentos solicitadas por funcionários de baixo 
escalão do governo para facilitar atos não arbitrários de 
funcionários, como acelerar as solicitações de licença ou 
desembaraços aduaneiros. 

• Devemos buscar todas as aprovações necessárias 
antes de manter um parceiro de negócios, garantir que 
o parceiro de negócios seja qualificado e honrado e 
monitorar devidamente as atividades do parceiro de 
negócios.
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Interação com profissionais de 
saúde e organizações de saúde
Muitos países nos quais realizamos negócios têm leis especiais que 
governam nossas interações com profissionais de saúde (HCPs) 
e organizações de saúde (HCOs). Se o seu trabalho colocá-lo em 
contato com esses grupos, certifique-se de que as suas interações:

• São para finalidades de negócios válidas.

• São consistentes com a lei, este Código e as políticas da Bio-Rad 
referentes às interações com profissionais de saúde. 

• Não influenciam indevidamente (de fato ou aparentemente) 
qualquer decisão médica ou de compra feita por profissionais de 
saúde.

• Incluem qualquer transferência de valor conforme o valor justo de 
mercado.

Adicionalmente, certas jurisdições, incluindo os Estados Unidos, 
exigem que a Bio-Rad informe publicamente alguns tipos de 
pagamento para profissionais, organizações e instalações de saúde. 
As transações relevantes, como presentes, reembolso de viagens, 
pagamentos de consultoria, amostras de produtos e empréstimos 
de instrumentos, têm de ser devidamente registradas de acordo 
com as políticas e os procedimentos da Bio-Rad referentes às 
interações com profissionais e organizações de saúde. Algumas 
jurisdições nos Estados Unidos também proíbem a Bio-Rad de 
fornecer certos itens, como presentes, refeições e créditos de 
educação continuada, para profissionais de saúde.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política anticorrupção e de conformidade com o setor de saúde
Política global de transparência de gastos
SOP de acordos de taxas de serviço
Código de conduta de consultores e parceiros de canal 
da Bio-Rad

Quando devo me pronunciar?
P

R Sim, os pagamentos que a Bio-Rad faz para 
profissionais de saúde dos EUA devem ser 
documentados e declarados internamente, 
independentemente do país onde a consultoria (ou 
qualquer outro serviço) seja realizado. Contate o 
departamento de conformidade corporativa para 
obter uma orientação sobre como declarar esses 
pagamentos. Isso se aplica a outros países também.

Estou trabalhando fora dos Estados Unidos. Quero 
contratar um médico licenciado nos EUA para realizar 
uma consultoria aqui. Tenho de documentar e declarar 
internamente os pagamentos feitos para o médico?

PALAVRAS-CHAVE

Profissional de saúde (HCP): qualquer pessoa que interage diretamente 
com pacientes para diagnóstico ou tratamento do paciente, e é licenciado 
para prescrever medicamentos para uso médico ou está em uma posição para 
planejar ou recomendar a compra, prescrição ou colocação em fórmula de 
qualquer produto da Bio-Rad.

Organização de saúde (HCO): hospitais, clínicas, consultórios médicos, 
universidades, organizações profissionais relacionadas à saúde, sociedades 
médicas, pagadores, distribuidores/atacadistas e outras entidades em posição 
de planejamento ou recomendação da compra ou colocação de qualquer 
produto da Bio-Rad.

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Presentes e entretenimento
No desenvolvimento de relações sólidas de trabalho como nossos 
clientes e parceiros de negócios potenciais ou atuais, incluindo 
profissionais de saúde e fornecedores, pode ser apropriado 
oferecer certas cortesias comerciais, incluindo presentes modestos 
infrequentes e entretenimento para uma finalidade de negócios 
justificada. 

Dar presentes

Nunca podemos oferecer ou dar um presente, entretenimento ou 
outra cortesia de negócios para influenciar indevidamente qualquer 
pessoa, seja um funcionário do governo, um funcionário de outra 
empresa ou qualquer outro indivíduo. 

Certos tipos de presentes nunca são permitidos, incluindo: 

• dinheiro ou equivalentes, como por exemplo, vale-presentes;

• ingressos para eventos esportivos ou shows;

• contribuições para partidos políticos ou candidatos;

• patrocínio de eventos e contribuições beneficentes não 
aprovados;

• qualquer tipo de propina ou comportamento ilegal semelhante;

PONTOS A TER EM MENTE

• Devemos cumprir com as regras especiais que se aplicam 
a cortesias de negócios com profissionais de saúde, 
conforme descrito aqui.

• As cortesias de negócios devem cumprir com as políticas 
da Bio-Rad, os processos de aprovação e os requisitos 
de registro de informações. Isso inclui obter aprovação 
prévia do departamento de conformidade corporativa pelo 
sistema on-line antes de que nada de valor seja dado ou 
oferecido.

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

PALAVRAS-CHAVE

Cortesia de negócios: pode incluir presentes, refeições ou entretenimento, 
treinamento, patrocínios, estudos de marketing, honorários de palestrantes ou 
contribuições de caridade.

Cortesias modestas e não frequentes com uma finalidade de negócios legítima 
podem ser apropriadas.

P

R Não. Nenhuma finalidade de negócios legítima é 
atendida ao prover dinheiro ou alimentos para essa 
festa. Você pode explicar que não tem permissão para 
contribuir conforme a nossa política.

É bastante comum no fim do ano que alguns clientes 
do meu grupo de negócios solicitem uma doação para 
pagar por uma das festas de fim de ano. É apropriado 
fazer esse pagamento?

P

R Não. Essa entidade é uma organização de saúde 
(HCO) e presentes para HCOs são proibidos. Os 
únicos presentes que você pode dar a uma HCO 
devem ter natureza educativa e estão sujeitos a 
restrições adicionais. Uma caixa de chocolates não 
é educativa.

Posso enviar ao laboratório que é o meu maior 
cliente chocolates no fim do ano?
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Receber presentes

Os integrantes da força de trabalho da Bio-Rad e os membros 
próximos de suas famílias não devem solicitar ou aceitar nenhum 
presente, gratificação, propina ou pagamento que tenha a intenção 
de influenciar os tomadores de decisão ou que possam ser 
interpretados como tal.

Isto se aplica a clientes, fornecedores, consultores ou qualquer 
outra pessoa com quem fazemos ou possamos potencialmente 
vir a fazer negócios. A aceitação ocasional de presentes de valor 
simbólico ou refeições é permitida durante discussões legítimas de 
negócios. O valor de tais itens deverá ser nominal.

Nunca podemos aceitar presentes ou outras cortesias de negócios 
de forma imprópria. Devemos também cumprir com as leis locais 
ao oferecer ou dar presentes, entretenimento ou outras cortesias de 
negócios. Não podemos oferecer presentes ou entretenimento de 
nenhum tipo a funcionários do governo.

Se receber ou tiver a oferta de um presente impróprio por parte de 
um cliente ou parceiro de negócios, você deve:

1. Recusar educadamente a oferta e relatá-la ao seu supervisor ou 
gerente direto.

2. Se não houver uma oportunidade para recusar um presente 
proibido, você deve devolvê-lo, se possível, com uma explicação 
sobre a política da Bio-Rad para presentes. 

3. Se devolver o presente não for possível ou ofender o doador, 
entregue-o ao seu supervisor ou gerente direto.

O seu supervisor ou gerente direto deve contatar o diretor de 
conformidade para uma destinação alternativa. Se for convidado 
a participar de uma atividade de entretenimento adequada aos 
negócios, com um cliente ou parceiro de negócios, você deve pagar 
por sua participação na atividade e informar o seu supervisor ou 
gerente imediato; o reembolso dessas atividades pela Bio-Rad está 
sujeito às políticas aplicáveis da Bio-Rad.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política anticorrupção e de conformidade com o setor de saúde
SOP de presentes

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

P

P

R

R

Em geral, sim, desde que o item seja de valor 
modesto e não influencie na seleção do produto de 
software que você está considerando.

Você pode visitar as instalações se for por um motivo 
de negócios legítimo e esteja pré-aprovado por seu 
gerente. Nesse caso, a Bio-Rad pagará as despesas 
de viagem e refeições; essas despesas não devem 
ser pagas pelo fornecedor. Nunca é apropriado 
aceitar ingressos para eventos esportivos de um 
fornecedor.

Recentemente participei de uma conferência de 
tecnologia. Um dos fornecedores, cujo software eu 
posso selecionar para a Bio-Rad comprar no futuro 
próximo, estava distribuindo capas de tablet de graça. 
Posso aceitar uma?

Fui convidado a visitar as instalações da fábrica de um 
fornecedor. O local fica a 600 quilômetros de distância. 
O fornecedor está oferecendo pagar por minha 
passagem aérea, hospedagem e ingresso para um 
evento esportivo local. Posso aceitar?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Refeições e viagem 

Sujeito às políticas aplicáveis da Bio-Rad, o oferecimento ou 
recebimento ocasional de refeições e bebidas de seus clientes 
potenciais ou atuais é permitido, desde que as refeições não sejam 
frequentes, o valor dessas refeições ou bebidas seja modesto e o 
propósito principal dessas refeições ou dessas bebidas seja para ter 
discussões de negócios válidas.

Em geral, a Bio-Rad não permite que parceiros de negócios 
paguem pelas despesas de viagem de um integrante da força de 
trabalho da Bio-Rad. Em alguns casos, pode ser aceitável que a 
Bio-Rad ofereça ou pague despesas de viagem de um parceiro de 
negócios, a fim de fazer uma demonstração de nossos produtos e 
serviços ou em relação à formalização de um acordo. O pagamento 
de despesas de viagem deve cumprir as nossas políticas internas e 
os processos de aprovação.

Somente as pessoas com interesses de boa-fé nas discussões de 
negócios devem participar dessa oferta de refeições, bebidas ou 
viagem de negócios. Portanto, pessoas como cônjuges, outros 
familiares e amigos não podem participar.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de despesas de viagem e afins 110.P
Política anticorrupção e de conformidade com o setor de saúde
SOP de refeições e entretenimento

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

P

P

R

R

Não. Pagar refeições tem a intenção de dar apoio à 
finalidade de negócios e pagar para um cônjuge não 
apoia nossas metas de negócios, portanto, não é 
permitido. Você pode explicar que não tem permissão 
para pagar para cônjuges conforme a nossa política.

Provavelmente. O custo da refeição deve ser razoável, 
a ocorrência não deve ser frequente e não pode afetar 
ou parecer afetar as suas decisões empresariais.

Convidei uma líder de opinião importante para um 
jantar de negócios e ela trouxe o cônjuge. Eu não 
esperava e a situação ficou constrangedora. Eu 
deveria ter pago?

Estou envolvido em negociações com um contratado 
que quer vender seus serviços para a empresa. 
O contratado me convidou para jantar para que 
possamos nos conhecer e conversar sobre negócios. 
Posso aceitar esse convite?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Evitar conflitos de interesses
Ao conduzirmos negócios em nome da Bio-Rad, temos de evitar 
cuidadosamente situações que possam criar conflito de interesses ou 
até mesmo a aparência de tal. Os interesses conflitantes podem limitar 
a nossa capacidade de realizar o nosso trabalho de forma objetiva e 
sem parcialidade e podem prejudicar os negócios da Bio-Rad.

Se houver um conflito de interesses real ou potencial, você deve 
imediatamente revelá-lo para seu gerente e para a conformidade 
corporativa.

Os seguintes tipos de situação podem criar conflitos de interesse 
entre você e a empresa:

Relações entre cliente e fornecedor

A percepção de um conflito de interesse pode ser criada se você, 
um membro próximo da sua família ou um amigo íntimo tiver um 
interesse financeiro substancial ou tiver um relacionamento com o 
proprietário ou diretor de um cliente ou fornecedor de produtos ou 
serviços atual ou potencial para a Bio-Rad. Se você se encontrar 
nessa situação, deve notificar o seu gerente e o departamento de 
conformidade corporativa imediatamente e se retirar completamente 
do processo de seleção ou negociação.

Relações familiares 

Quando houver uma relação familiar ou pessoal entre integrantes 
da força de trabalho, pode parecer que um esteja recebendo 
tratamento preferencial em detrimento de outro. Portanto, nenhum 
membro da família deve ser colocado em uma posição na qual 
tenha uma autoridade direta na tomada de decisão sobre outro 
membro da família. Revele esse tipo de situação ao departamento 
de Recursos Humanos.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de conflito de interesses

PALAVRAS-CHAVE

Conflito de interesses: quando os seus interesses ou os interesses de 
seus familiares entram em conflito com os negócios da Bio-Rad ou com a 
nossa capacidade de realizar nossas responsabilidades de trabalho. Esses 
interesses podem incluir:

• interesses financeiros em um negócio do cliente, fornecedor ou 
concorrente;

• empréstimos ou outras transações que envolvem clientes, fornecedores ou 
concorrentes;

• prestação de serviço em conselhos ou comitês de entidades cujos 
interesses podem entrar em conflito com os da Bio-Rad;

• recebimento de benefícios pessoais impróprios; 

• emprego externo; e

• relações familiares ou sociais íntimas que possam prejudicar as decisões 
de negócios da Bio-Rad.

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

P

P

R

R

Não. Você tem de informar esse conflito para o 
seu gerente e o departamento de conformidade 
corporativa. A Bio-Rad pode escolher contratar esse 
serviço de limpeza, mas essa decisão terá de ser feita 
por outra pessoa na Bio-Rad sem qualquer conexão 
financeira ou familiar com o serviço de limpeza.

Possivelmente. Você tem de informar essa situação 
imediatamente ao seu representante de Recursos 
Humanos.

Meu irmão tem um serviço de limpeza. Tenho certeza 
de que ofereceria um bom negócio para a Bio-Rad. 
Posso contratá-lo?

Meu amigo se candidatou a uma transferência interna 
para uma posição subordinada a mim. Isso é um 
problema?
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Interesses financeiros 

O investimento pode se tornar um conflito de interesses se a 
empresa na qual você investe fizer negócios ou concorrer com 
a Bio-Rad. Você é obrigado a informar ao departamento de 
conformidade corporativa sobre qualquer interesse financeiro 
em um concorrente, fornecedor, cliente da Bio-Rad ou qualquer 
entidade que possa influenciar a tomada de decisão objetiva. Esse 
requisito de revelação não se aplica a investimentos em fundos 
mútuos sobre os quais você não exerça nenhum controle arbitrário.

Oportunidades corporativas

Nós todos temos a responsabilidade de agir conforme os melhores 
interesses da Bio-Rad e avançar esses interesses sempre que surgir 
uma oportunidade para tanto. Durante a realização do trabalho em 
nome da Bio-Rad, você pode se deparar com oportunidades nas 
quais a Bio-Rad também possa ter um interesse. Tirar vantagem 
pessoal de uma oportunidade comercial da qual teve ciência por 
meio do trabalho realizado em nome da Bio-Rad, ou de qualquer 
outra forma se beneficiar das informações da Bio-Rad, é proibido 
sem a aprovação expressa por escrito da Bio-Rad.

Você tem de notificar o departamento jurídico sobre a oportunidade 
e permitir tempo suficiente para a Bio-Rad determinar se aproveitará 
a oportunidade. Se, após esse período, a Bio-Rad desistir dos 
seus direitos de aproveitar a oportunidade, com permissão da Bio-
Rad você pode usá-la para o seu próprio ganho pessoal. Se você 
for um executivo ou diretor, deve divulgar adicionalmente essas 
oportunidades para o conselho de administração e o departamento 
jurídico.

Atividades profissionais externas

Os funcionários da Bio-Rad devem a principal obrigação profissional 
à Bio-Rad. Se um funcionário se engajar em atividades profissionais 
externas que interfiram com suas obrigações com a Bio-Rad, 
pode haver um conflito de interesses. Esses conflitos podem surgir 
através da participação em conselhos ou comitês de organizações 
cujos interesses possam conflitar com os interesses da Bio-Rad. Os 
funcionários são obrigados a imediatamente:

• Revelar qualquer atividade profissional externa que possa 
conflitar com os interesses da Bio-Rad aos seus gerentes e ao 
departamento de conformidade corporativa.

• Obter aprovação escrita de ambos antes de se engajar nessas 
atividades.

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

PRINCIPAIS PERGUNTAS

Se você achar que uma situação possa criar um conflito de 
interesse, faça a si mesmo as seguintes perguntas:

• Eu ficaria envergonhado ou constrangido se outros da 
Bio-Rad soubessem a respeito?

• Isso poderia afetar as minhas decisões na Bio-Rad?

• Um estranho ou outro integrante da força de trabalho 
poderia pensar que isso afetaria a forma como eu realizo 
meu trabalho?

• Eu ou a minha família poderíamos provavelmente nos 
beneficiar da minha relação com o terceiro que está 
realizando negócios com a Bio-Rad?

• Um cliente ou fornecedor ficaria em dúvida se foi tratado 
de forma justa?

Se você responder “sim” ou até “talvez” a qualquer dessas 
perguntas, pode existir um conflito de interesses que precisa 
ser revelado.

P

P

R

R

Talvez. Prestar serviço no conselho de administração 
cria um possível conflito de interesses. Portanto, 
o funcionário tem de revelar a oportunidade para 
o departamento de conformidade corporativa e a 
gerência e obter aprovação escrita antes de aceitar.

Emprego secundário, ainda que não seja relacionado 
aos negócios da Bio-Rad, pode representar conflito 
de interesses se impactar a habilidade do funcionário 
de desempenhar seu trabalho. O funcionário tem de 
informar o emprego externo para o departamento de 
conformidade corporativa e seu gerente.

Uma organização me convidou para participar de seu 
conselho de administração. É correto?

Manter um segundo emprego sempre constitui um 
conflito de interesses de um funcionário?
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Concorrência leal e cumprimento 
das leis de defesa da concorrência/
antitruste 
Como parte de nosso compromisso com o desenvolvimento 
de relações de longo prazo com nossos clientes e parceiros de 
negócios, temos orgulho em competir de forma leal e íntegra. Nós 
competimos somente com base em nossos produtos e serviços de 
qualidade e nunca obtemos vantagens indevidas sobre ninguém.

Além disso, nós somos precisos e de confiança em todas as nossas 
tratativas de negócios. Nós anunciamos e comercializamos nossos 
produtos e serviços de forma honesta e nos comunicamos de forma 
correta com os clientes. Nós não fazemos declarações enganosas 
ou depreciativas sobre nossos concorrentes ou seus produtos e 
serviços.

Para garantir que os mercados operem de forma correta e 
eficiente, muitas nações adotaram leis para combater práticas 
anticompetitivas. Nós temos orgulho em cumprir com essas leis, 
que são criadas para proteger a livre iniciativa. Apesar de as leis 
anticompetitivas serem complexas, elas geralmente proíbem 
a discussão ou a realização de acordos formais ou informais 
referentes a atividades que possam restringir o comércio. 

Exemplos dessas atividades incluem:

• Fraude na licitação

• Fixação de preços

• Divisão ou alocação de territórios de mercado específicos ou 
segmentos com concorrentes

• Fixação de produção (vazão ou capacidade) ou cotações 
de produção 

Acordos ilegais não precisam ser contratos assinados e podem ser 
simples entendimentos informais entre duas partes. Se qualquer um 
desses tópicos de discussão surgir ao falar com um concorrente 
(como em uma reunião de associação do setor ou em uma 
exposição), você deve interromper a conversa imediatamente e 
relatar a conversa ao departamento jurídico.

As violações das leis de concorrência aplicáveis trazem 
consequências graves. Tenha em mente que essas leis podem ser 
difíceis de entender e cada país mantém as suas próprias leis que 
regulam a concorrência. Tenha cuidado e evite qualquer interação 
com concorrentes que possa colocar você ou a Bio-Rad em risco.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de negociação justa

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?P

P

R

R

Não. Você deve recusar educadamente. Se você 
precisar de informações de participação no mercado, 
contate o seu gerente ou o departamento jurídico para 
obtê-las de editoras aprovadas para tais informações.

Você deve falar com o seu gerente, que pode 
determinar quais medidas devem ser tomadas para 
proteger os interesses da Bio-Rad. Você não deve 
atacar o seu concorrente.

Um concorrente me telefonou e sugeriu que nós 
compartilhássemos informações sobre nossas 
vendas em um determinado país. Ele quer criar dados 
de participação no mercado que cada um de nós 
pode utilizar para nossas próprias organizações. 
É apropriado?

Eu percebi que um concorrente está fazendo o que 
considero uma alegação enganosa sobre um dos 
nossos produtos da Bio-Rad. O que eu devo fazer?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Coleta de informações 
da concorrência
Continuar sendo um concorrente forte em nosso segmento às 
vezes requer a nossa coleta legal de informações sobre nossos 
concorrentes. Nós precisamos ter certeza de obter essas 
informações de formas que sejam públicas, éticas e legais. Você 
pode sempre perguntar aos colegas, clientes e fornecedores sobre 
qualquer informação de concorrentes que eles tenham liberdade 
para compartilhar.

No entanto, você não deve incentivá-los a fornecer informações 
que violariam qualquer acordo legal vinculativo, como contratos ou 
contratos com cláusulas de sigilo absoluto. Por exemplo, você não 
deve buscar informações confidenciais de um concorrente dadas 
por um novo integrante da força de trabalho da Bio-Rad que antes 
trabalhou para o concorrente.

Pesquisa e desenvolvimento
Muitas das atividades de pesquisa e desenvolvimento da  
Bio-Rad estão sujeitas aos requisitos da Associação de Alimentos e 
Medicamentos dos EUA (FDA) e de outras autoridades regulatórias 
nacionais ou locais. Apesar de haver muitos aspectos da 
regulamentação da FDA a serem considerados, a conformidade da 
empresa com regulamentações e padrões referentes à pesquisa 
clínica e as boas práticas clínicas e laboratoriais são importantes 
clinicamente para a saúde e a segurança dos pacientes que 
utilizam os produtos da empresa. Assim, os integrantes da força de 
trabalho dessas áreas precisam entender as regras, as políticas e os 
procedimentos que a empresa segue para garantir o cumprimento 
das leis aplicáveis e as regulamentações da FDA e os padrões 
clínicos relacionados.

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?

P

R Não. Essa é uma prática de negócios antiética e, além 
disso, pode resultar em responsabilização da Bio-Rad. 
Não faça isso.

Um concorrente lançou uma nova versão de um 
instrumento que concorre diretamente com um item da 
Bio-Rad que a minha equipe vende. Eu pretendo pedir 
a um cliente atual que é meu amigo para ele comprar 
um para que eu possa examiná-lo. Isso é apropriado?
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Cumprimento de controles  
e sanções comerciais 
A natureza global de nossos negócios significa que temos de 
entender e cumprir com muitas leis e regulamentações que 
governam o comércio internacional. Essas leis incluem regras 
referentes à exportação, importação e partes sancionadas. Os 
controles comerciais aplicam-se não somente a mercadorias 
materiais ou físicas, mas também a dados, informações, pesquisa e 
outras propriedades intelectuais trocadas com terceiros.

A falta de obtenção das aprovações governamentais apropriadas 
antes de exportar produtos ou tecnologia pode resultar em 
consequências graves, tal como a perda de privilégios de 
exportação, além de penalidades civis ou criminais.

Antes de iniciar qualquer transação de exportação, você deve 
determinar se o item está qualificado para exportação. Isso pode 
depender da natureza do item, o país de destino, o uso final 
e o usuário final. Você também tem de verificar a elegibilidade 
tanto do local da entrega e o destinatário da exportação quanto 
da disponibilidade de licenças de exportação válidas ou outras 
autorizações. Por fim, você tem de obter as licenças necessárias e 
pagar todos os impostos devidos.

A Bio-Rad não pode realizar negócios em países com embargo 
do governo dos EUA e está limitada no tipo de negócio que pode 
conduzir em países sancionados. Consulte o departamento jurídico 
para obter a lista atual de países antes de se envolver em algum tipo 
de atividade comercial com qualquer desses países.

A atividade de importação também está sujeita a diversas leis e 
pode implicar pagamento de impostos e taxas e o arquivamento 
dos documentos necessários. As declarações de importação estão 
sujeitas à auditoria do governo e a não declaração ou a declaração 
incorreta pode resultar em multas, penalidades, confisco de 
propriedade e perda do privilégio de importar.

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?

PALAVRAS-CHAVE

Exportação: um produto, software ou informações técnicas que são (a) 
transferidos de um país a outro por qualquer meio (por exemplo, transferência 
física, e-mail, download eletrônico) ou (b) oferecidos a um cidadão ou 
representante de outro país, independente de onde essa pessoa está localizada 
ou como a transferência é feita.

País de origem: o país no qual uma determinada tecnologia foi desenvolvida. 
Alguns países, incluindo os Estados Unidos, têm regras que restringem a 
exportação de suas tecnologias.

P

R Não. A Bio-Rad cumpre com todas as leis aplicáveis 
de importação e exportação. Quebrar essas regras 
poderia expor a empresa a sanções legais, prejudicar a 
nossa credibilidade com o cliente e afetar gravemente a 
nossa reputação.

Estamos alguns meses atrasados na entrega de 
uma peça para um cliente que está aguardando uma 
licença de exportação. Contudo, estarei fazendo uma 
visita ao local desse cliente em 10 dias. Posso levar a 
peça comigo e trabalhar na documentação depois?
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Sanções e boicotes

As leis em muitos países também restringem atividades com 
determinados indivíduos e empresas “sancionados” no mundo todo. 
Não devemos autorizar, aprovar ou realizar qualquer transação ou 
negociação com esses indivíduos ou empresas. 

Um boicote ocorre quando um grupo, empresa ou país se recusa 
a realizar negócios com uma pessoa ou país em particular. As leis 
antiboicote proíbem que entremos em cooperação com boicotes 
que não são sancionados pelos Estados Unidos, como o boicote da 
Liga Árabe contra Israel.

Nós todos somos obrigados por lei a relatar todas as solicitações 
para participar em um boicote não sancionado. Essas solicitações 
muitas vezes estão escondidas em documentos que parecem 
inofensivos, como cartas de crédito ou conhecimentos de 
embarque. Se você achar que pode ter recebido esse tipo de 
solicitação ou tiver uma pergunta sobre as leis antiboicote, entre em 
contato com o departamento jurídico imediatamente.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

SOP do programa de gerenciamento e conformidade de 
exportação
Política de contratação de estrangeiros 513.P
Diretrizes de gerenciamento

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
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Garantia da qualidade e da 
segurança do produto
A Bio-Rad se compromete a oferecer produtos e serviços de 
qualidade para nossos clientes em conformidade com as leis 
e os regulamentos aplicáveis que regem o desenvolvimento, a 
fabricação, a etiquetagem e a aprovação desses produtos. Nosso 
foco é o entendimento dos requisitos de nossos clientes e o 
fornecimento de produtos e serviços que atendam ou ultrapassem 
as suas especificações e expectativas.

Nós tomamos cuidado para garantir que temos conhecimento 
e cumprimos todos os requisitos da regulamentação relativos à 
aprovação, etiquetagem e vendas e marketing de nossos produtos. 
Isso significa que devemos sempre ter certeza de entender e 
seguir todas as especificações do contrato e os procedimentos de 
controle de qualidade e realizar todas as inspeções obrigatórias e 
operações de teste adequadamente.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de saúde e segurança, 600.P

Relações entre comprador 
e fornecedor 
É importante para a reputação da Bio-Rad como compradora 
responsável envolver somente os fornecedores que cumpram 
com todos os controles e sanções comerciais e com todas as 
leis trabalhistas, ambientais, anticorrupção, de concorrência leal e 
propriedade intelectual aplicáveis e todas as leis referentes a tráfico 
de pessoas e escravidão.

Para cumprir nosso compromisso com a qualidade e segurança dos 
produtos, esperamos que nossos fornecedores garantam a qualidade 
e a segurança das mercadorias e serviços que eles forneçam.

Consulte o departamento jurídico, o departamento de conformidade 
corporativa ou o departamento de aquisições se você tiver alguma 
dúvida referente à devida diligência e à contratação a serem 
realizadas antes de iniciar negócios com qualquer fornecedor, 
vendedor, contratado, revendedor, distribuidor, cliente ou outros 
terceiros. Você não deve engajar nenhum fornecedor sem seguir as 
políticas aplicáveis da Bio-Rad.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Código de conduta do fornecedor da Bio-Rad
Política global de compras

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?

P

P

R

R

Não, não ignore-o. Leve essa informação ao seu 
gerente. A Bio-Rad se compromete a trabalhar 
somente com parceiros de negócios que atendam aos 
padrões legais e éticos.

Contate o departamento de conformidade corporativa. 
Apesar de esse arranjo ser permitido, o revendedor terá 
de apresentar o processo de devida diligência à  
Bio-Rad e assinar um contrato apropriado com a  
Bio-Rad antes que a Bio-Rad possa vender o 
instrumento a ele para revenda subsequente ao hospital.

Ouvi informalmente que um de nossos fornecedores 
está sendo investigado pelo uso de trabalho infantil. 
Não tenho nenhum conhecimento direto das 
negociações desse fornecedor. Eu não visitei as 
fábricas. Devo ignorar esse boato?

Tive discussões preliminares com um hospital sobre a 
venda de um instrumento. O diretor de aquisições do 
hospital me informou que todas as vendas de produtos 
devem passar por um revendedor externo que dará ao 
hospital um prazo de pagamento mais longo. O que eu 
devo fazer?

P

R Sim. Você tem o dever de levantar a questão para o 
seu supervisor porque isso é uma importante questão 
regulatória e de segurança. E leve em consideração 
o que poderia acontecer se o fato de estar fora da 
especificação levasse a um lote ruim, que apresente 
leituras errôneas em campo.

Minha equipe está com um prazo determinado para 
fabricar reagentes usados em testes médicos que 
salvam vidas. Uma das máquinas que eu opero está 
com três dias de atraso para recalibração, mas pará-la 
para fazer ajustes nos deixará off-line durante horas. 
Devo me pronunciar?

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


Manutenção da 
integridade com a 
nossa empresa e com 
nossos acionistas 
e comunidades



53 Manutenção da integridade da nossa empresa e com nossos acionistas e comunidades32

Exatidão de registros e  
controles internos
Cada um de nós tem de fazer a sua parte para garantir que as 
informações financeiras da Bio-Rad sejam exatas e completas. 
Nós tomamos decisões todos os dias com base nas informações 
registradas em cada nível de nossas operações. Informações 
incompletas ou inexatas podem levar a má decisões ou 
consequências negativas.

Os registros que criamos como parte de nossas responsabilidades 
diárias também têm um impacto significativo nas informações 
financeiras que a Bio-Rad divulga para o público. Portanto, temos 
de ter certeza de que os registros que criamos, incluindo cartões de 
ponto, relatórios de despesas, relatórios de inventário, resultados de 
teste de pesquisa, dados de produção e qualidade e qualquer outra 
informação corporativa seja verdadeira, íntegra e exata.

Sempre, devemos agir de acordo com nossos procedimentos de 
controles internos. As consequências da falsificação de registros 
financeiros são graves, incluindo possível ação criminal e civil para a 
empresa, as pessoas envolvidas e a gestão sênior da Bio-Rad. 

A manutenção adequada dos registros da nossa empresa é vital 
para a nossa conformidade com leis e regulamentações. Para 
cumprir com as leis e regulamentações de gestão de registros, 
nós adotamos políticas e procedimentos referentes à retenção 
de registros e os tipos de documentos que devemos manter. Nós 
estabelecemos cronogramas de retenção para cada tipo de registro 
e as específicas circunstâncias quando é necessário manter ou 
isolar certos registros.

Se for notificado pelo departamento jurídico ou o seu gerente que 
documentos ou arquivos eletrônicos que estão em seu poder 
estão sujeitos a “retenções legais” ou são necessários para uma 
investigação, você deve seguir as instruções e preservar esses 
documentos. Em nenhuma circunstância você deve destruir, ocultar 
ou alterar os documentos de nenhuma forma.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de gestão de registros
Política de registros de funcionário 510.P
Diretrizes de gerenciamento

PONTOS A TER EM MENTE

• Nunca estabelecemos fundos não registrados ou tomamos 
outras medidas para falsificar livros e registros da Bio-Rad.

• Temos de registrar todas as informações relacionadas às 
operações da Bio-Rad de forma imediata, honesta e exata.

• Devemos buscar e obter as devidas aprovações internas, 
conforme necessário, de forma oportuna e cumprir com 
os requisitos de registro de informações da Bio-Rad.

• Devemos cooperar totalmente com auditores internos e 
externos em qualquer auditoria relacionada às operações 
da Bio-Rad.

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

Quando devo me pronunciar?

P

P

R

R

Não. Você não deve falsificar registros de 
contabilidade do seu departamento e você estaria 
manipulando registros do outro departamento. 
“Trabalhar em equipe” nunca inclui violar a política da 
Bio-Rad. Os custos podem ser transferidos somente 
quando houver uma razão válida, como a cobrança 
cruzada de um serviço legítimo.

Você deve levantar a preocupação usando um 
dos canais disponíveis para você. Na maioria dos 
casos, você pode relatar a questão anonimamente 
por meio da Linha direta de Integridade se preferir. 
Independentemente de como você relatar a 
preocupação, a questão será tratada da forma mais 
confidencial possível.

Na terça-feira passada, o meu gerente me pediu, ou 
melhor, disse realmente para “trabalhar em equipe” 
e mudar alguns custos de um relatório do meu 
departamento para outro grupo, que está ainda 
subutilizado. Desta forma, nosso departamento não 
está com excesso de despesas. Afinal, é tudo dinheiro 
da Bio-Rad. Está certo?

Sou integrante de uma equipe pequena e acho 
que outro integrante da equipe alterou números de 
vendas. Estou preocupado que se eu relatar essa 
questão, a pessoa será capaz de saber que fui eu. O 
que eu devo fazer?
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Prevenção de lavagem de dinheiro 
Lavagem de dinheiro é o ato de ocultar as fontes de dinheiro para 
evitar a revelação de suas fontes, explicar seus usos ou pagar 
imposto sobre ele. Muitos países, incluindo os Estados Unidos, 
proíbem a condução de transações que envolvem procedimentos 
de atividades criminais. Realizaremos negócios somente com 
clientes e outros parceiros de negócios de boa reputação envolvidos 
em atividades comerciais legítimas que utilizam fundos derivados 
de fontes legítimas. Esteja atento especialmente a transações 
estruturadas de modo estranho. 

Evitar negociação privilegiada
Nós estamos proibidos de usar informações “relevantes”, “não 
públicas”, que forem adquiridas por meio de trabalho realizado em 
nome da Bio-Rad, relacionadas à compra e venda de qualquer título 
(por exemplo, ações, apólices ou opções).

Independentemente de onde estiver localizado, você deve 
cumprir com essa política, que também proíbe o fornecimento 
de informações relevantes, não públicas, a outra pessoa que, 
depois, negocia títulos com base nessas informações. Isso às 
vezes é chamado de “especulação”. É importante observar 
que a especulação pode nos expor às mesmas consequências 
de negociação privilegiada. As penalidades podem ser graves, 
incluindo multas, demissão do emprego e possível aprisionamento.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de negociação privilegiada 111.P
Manual do funcionário
Diretrizes de gerenciamento

• números de vendas não liberados;
• fusões e aquisições pendentes;
• estimativas de lucros;
• disputas trabalhistas;

PALAVRAS-CHAVE

Informações relevantes: as informações são consideradas “relevantes” 
se um investidor razoável consideraria a informação importante na decisão 
de comprar ou vender, ou manter uma ação ou outro título. • introdução de um novo produto ou 

serviço; e
• ajustes nas posições dos principais 

funcionários.

P

R Sim. Você deve se preocupar se a transação envolve 
a transferência de fundos para ou de países ou 
entidades não relacionadas com a transação. As 
solicitações de transferência de dinheiro para terceiros 
também levanta preocupações que precisam ser 
investigadas para garantir a legitimidade da transação. 
Consulte o departamento jurídico ou o departamento 
de conformidade corporativa antes de prosseguir.

Um cliente da Bio-Rad na União Europeia fez um 
pedido grande com um depósito substancial. O pedido 
foi cancelado e o cliente solicitou que os fundos 
fossem reembolsados em uma conta de banco na 
América Latina. Eu devo me preocupar?

Informação não pública: informação que não foi ainda divulgada ou absorvida 
pelo público. As informações relevantes não públicas podem incluir:
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Preservação de nossos ativos 
e reputação
Os ativos materiais da Bio-Rad (por exemplo, nosso inventário, 
equipamentos, materiais e instalações), ativos digitais (por exemplo, 
documentos da empresa, projetos e imagens) e nossos ativos 
intangíveis (por exemplo, patentes, marcas comerciais e reputação 
da marca) são fundamentais para o nosso sucesso.

Todos os integrantes da força de trabalho da Bio-Rad devem 
proteger esses ativos contra roubo, perda, uso inadequado e 
desperdício. Além disso, devemos ter certeza de que a tecnologia 
da empresa, incluindo qualquer dispositivo móvel pessoal ou 
fornecido pela empresa, seja usada para as devidas finalidades de 
negócio. Os integrantes da força de trabalho ou outros indivíduos 
que utilizam equipamentos, software, tecnologias, dados ou 
serviços aprovados pela empresa não devem ter nenhuma 
expectativa de privacidade das comunicações, mesmo para uso 
pessoal limitado aprovado.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Manual do funcionário
Política de dispositivos de telefone celular 412.P
Política de uso de dispositivos de serviços e equipamentos 
de tecnologia 404.P
Política de comunicações 409.P
Política de privacidade do funcionário 403.P

Uso de tecnologias de informação

Se a Bio-Rad tiver fornecido a você um computador, telefone 
celular ou outra tecnologia portátil, você deve usar essa tecnologia 
apropriadamente e de acordo com as políticas da Bio-Rad. Ao 
mesmo tempo em que busca manter a privacidade do integrante 
da força de trabalho, a empresa se reserva o direito de monitorar o 
uso de propriedade da empresa, incluindo computadores, e-mail, 
dispositivos móveis, telefones e informação exclusiva, de acordo 
com a lei aplicável. As políticas da Bio-Rad sobre tecnologia sempre 
se aplicam aos equipamentos da Bio-Rad e não se alteram após o 
horário de trabalho ou quando você estiver viajando.

Você não pode usar o equipamentos da Bio-Rad ou acessar a 
internet no trabalho ou equipamentos da Bio-Rad para qualquer um 
dos seguintes fins:

1. benefício pessoal;

2. empreendimentos de negócios pessoais;

3. objetivos políticos pessoais;

4. comportamento antissocial ou antiético; 

5. atividades que violam leis ou regulamentações internacionais, de 
país, federais, estaduais ou locais;

6. atividades que violam proteções legais providas por patentes, 
direitos autorais, marcas comerciais e materiais protegidos por 
direitos autorais;

7. cartas de correntes;

8. jogos recreativos;

9. divulgação não autorizada de informações essenciais de 
negócios da Bio-Rad; e

10. acesso não autorizado ou tentativa de acesso ou entrada em 
qualquer outra rede ou computador.

Somente software devidamente licenciado pode ser utilizado em 
equipamentos da Bio-Rad ou no desempenho de suas atividades 
como integrante da força de trabalho da Bio-Rad. Você não 
deve usar software que não seja fornecido pela Bio-Rad ou 
expressamente aprovado para uso pela Bio-Rad.
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Propriedade intelectual

A Bio-Rad possui diversas marcas comerciais, patentes, direitos 
autorais e segredos comerciais, incluindo logotipos da empresa, 
publicações e software que desenvolvemos ou criamos. A Bio-Rad 
possui direitos legais e de proteção específicos com respeito à 
nossa propriedade intelectual.

As ideias e invenções geradas pelos integrantes da força de 
trabalho durante o seu emprego geralmente pertencem à Bio-Rad. 
Os fornecedores e outros externos à Bio-Rad não podem usar o 
logotipo ou outra propriedade intelectual da Bio-Rad sem nossa 
permissão ou os devidos acordos de licenciamento.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Diretrizes de gerenciamento

Uso da mídia social

A participação da Bio-Rad nas plataformas da mídia social deve ser 
conduzida de forma responsável para que não afete a vantagem 
competitiva e a reputação da empresa. É importante ter em mente 
que você está representando a Bio-Rad em todo o momento, tanto 
se postar em um meio público on-line ou em um fórum privativo da 
Bio-Rad.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de mídia social 411.P

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?P

R Você deve revelar a ideia para seu supervisor, o chefe 
de pesquisa e desenvolvimento do seu grupo ou um 
integrante do grupo de PI dentro do departamento 
jurídico da Bio-Rad. O jurídico deverá, então, avaliar 
a ideia, em colaboração com a unidade de negócios 
relevante e orientar se deve ser feito o pedido de 
registro de patente. Lembre-se que a divulgação de 
uma invenção fora da Bio-Rad antes de fazer o pedido 
pode resultar na não obtenção da patente.

Eu inventei uma coisa como parte do meu trabalho na 
Bio-Rad. Eu acho que a ideia é nova e que poderia 
beneficiar a empresa. O que devo fazer a respeito?
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Privacidade e informações pessoais

Na Bio-Rad, respeitamos e protegemos as informações pessoais 
de todos os indivíduos, incluindo os integrantes da força de trabalho 
da Bio-Rad, clientes e contatos comerciais, candidatos a vagas 
e membros do público envolvidos em testes ou uso de nossos 
produtos. Estamos comprometidos em cumprir com todas as leis 
de privacidade de dados aplicáveis.

Também seguimos as leis de privacidade e acordos ao coletar, 
transmitir, usar ou divulgar dados pessoais (nome, informações 
de contato ou outros dados identificáveis) de ou sobre nossos 
parceiros de negócios, clientes potenciais ou atuais e usuários 
finais. Usamos dados “anônimos” (nomes removidos e não 
identificáveis) ou dados “agregados” (resumidos de forma a não 
serem identificáveis para um indivíduo) em vez de dados pessoais, 
sempre que apropriado ou exigido. Limitamos o acesso a dados 
pessoais aos integrantes da força de trabalho ou outros que 
necessitem deles para uma finalidade comercial legítima.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de privacidade do funcionário 403.P 
Política de privacidade e segurança das informações

http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm
http://bio-net.bio-rad.com/compliance-policy-grid.cfm


53 Manutenção da integridade da nossa empresa e com nossos acionistas e comunidades37

Proteção de informações 
da empresa
As informações são o que em grande parte nos dão uma vantagem 
competitiva. Muitos de nós precisam acessar informações 
confidenciais, exclusivas e também informações confidenciais de 
terceiros para realizar nossos trabalhos. É nossa responsabilidade 
manter essas informações confidenciais e protegidas, exceto onde 
a divulgação for especificamente autorizada pela Bio-Rad ou exigida 
por lei. As informações que foram confiadas a nós por nossos 
clientes, fornecedores e outros parceiros de negócios devem 
ser protegidas tão cuidadosamente quanto as nossas próprias 
informações. Nós protegemos esses direitos ao assegurar que os 
termos apropriados estão incluídos em acordos com fornecedores, 
provedores de serviço, vendedores e outros parceiros de negócios.

Você somente pode compartilhar informações confidenciais 
com aqueles que têm uma necessidade comercial legítima de 
saber, interna ou externamente à Bio-Rad. Para proteger essas 
informações e evitar a sua discussão acidental, você deve tomar 
as devidas precauções. Você deve seguir todas as medidas de 
segurança e procedimentos de controle interno para sistemas de 
computador, dispositivos eletrônicos portáteis, pontos de acesso 
à internet sem fio, laptops e outros dispositivos de armazenagem, 
como flash drives e dispositivos USB. Senhas e códigos de acesso 
não devem ser divulgados e você não deve permitir que outros 
usem as suas contas.

Seja cauteloso ao discutir informações confidenciais no telefone 
celular ou com um colega em lugares públicos, como elevadores, 
aeroportos e restaurantes ou em áreas abertas dentro da Bio-Rad, 
como cafeterias ou banheiros. Não deixe documentos contendo 
informações confidenciais em um lugar em que uma pessoa não 
autorizada possa ter a oportunidade de ler, incluindo uma mesa 
desocupada ou em uma copiadora.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Manual do funcionário
Política de uso de dispositivos de serviços e equipamentos 
de tecnologia 404.P
Política de dispositivos de telefone celular 412.P

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?

P

R Sim. Isso é motivo de preocupação. O processo de 
devida diligência de consultor é obrigatório para quem 
atua em nome da Bio-Rad com o governo, clientes e 
profissionais de saúde e organizações de saúde. Até 
que o consultor tenha sido aprovado pelo processo de 
devida diligência e esteja com contrato, ele não pode 
trabalhar para a Bio-Rad. Ademais, ele não deve ter 
acesso de forma alguma à informação exclusiva ou 
confidencial.

Eu vi uma nova pessoa em uma recente reunião de 
produto. Ele se apresentou como consultor, convidado 
para ajudar na obtenção de aprovação regulatória de 
um novo instrumento da Bio-Rad. Mais tarde, fiquei 
sabendo que ele nem havia assinado contrato com 
a Bio-Rad ainda. Minha supervisora falou que ela o 
conhece e que ele é totalmente de confiança. Preciso 
fazer alguma coisa?
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Contribuições de caridade e 
impacto na comunidade
Para apoiar as comunidades em que vivemos e trabalhamos, 
somos incentivados a participar de atividades de caridade, como 
empresa ou indivíduos. A participação em atividades de caridade 
e da comunidade é completamente voluntária. Entretanto, o 
comprometimento de fundos e/ou ativos da Bio-Rad está sujeito 
às políticas aplicáveis da Bio-Rad, particularmente aquelas políticas 
que estabelecem diretrizes para a aprovação de contribuições 
para a comunidade, empresas de caridade ou sem fins lucrativos, 
e o uso de recursos da Bio-Rad para atividades de caridade e da 
comunidade mundialmente. 

As contribuições de caridade devem cumprir com as leis 
aplicáveis e nunca devem ser oferecidas ou dadas para influenciar 
indevidamente um parceiro de negócios, incluindo um funcionário 
do governo.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política anticorrupção e de conformidade com o setor de saúde
Manual do funcionário
Política de envolvimento na comunidade 214.G
SOP de contribuições para organizações beneficentes

Comunicação com a mídia e os 
investidores
Devemos garantir a exatidão e consistência das comunicações 
corporativas. Por essa razão, somente indivíduos autorizados 
podem fazer comunicações em nome da Bio-Rad com a mídia 
e analistas externos. Encaminhe todas as solicitações de fontes 
da mídia ou analistas externos ao departamento de relações com 
investidores em investor_relations@bio-rad.com.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE:

Política de comunicações 409.P

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?P

R Depende. Você tem de obter a aprovação da gerência 
e enviar uma solicitação pelo portal de cortesia de 
negócios da Bio-Rad. A contribuição de caridade deve 
ser razoável, não pode ser um incentivo para outras 
compras e não pode violar nenhuma lei.

Minha unidade de negócios foi solicitada por um 
hospital local muito respeitado a conceder dinheiro 
e reagentes da Bio-Rad para apoiar uma pesquisa. 
É correto?
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Proteção do meio ambiente
Para o bem de nosso planeta e futuras gerações, agimos como 
administradores de nosso meio ambiente. Devemos nos esforçar 
em todo o momento para atender a todos os requisitos aplicáveis 
legais e regulatórios, assim como os padrões ambientais aceitos 
internacionalmente.

Nosso objetivo é sermos responsáveis ambientalmente na gestão 
de nossas operações. Buscamos fazer uso eficiente dos recursos 
naturais por meio de projetos de produtos inovadores, excelência 
operacional e gestão efetiva das instalações. Quando viável, 
trabalhamos para reduzir ou eliminar resíduos e emissões perigosas 
dos nossos processos de fabricação. Nós também nos esforçamos 
para tratar qualquer resíduo gerado de forma segura, responsável e 
em cumprimento a todas as leis aplicáveis.

Atividades políticas
A Bio-Rad incentiva cada integrante da força de trabalho a 
participar ativamente do processo político. Contudo, você somente 
deve fazê-lo voluntariamente e durante seu tempo livre, salvo se 
uma lei aplicável exigir de outra forma. Você deve deixar claro 
que a participação em atividade política não afeta de nenhuma 
forma os seus esforços de trabalho ou causa danos à imagem 
ou à reputação da Bio-Rad. Você nunca pode fazer doações ou 
contribuições políticas usando o nome, tempo, fundos ou outros 
recursos da Bio-Rad.

Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?Quando devo me pronunciar?P

R Não. Mesmo se você não tiver certeza, deve levantar 
a preocupação para o seu gerente para que possa ser 
investigada. Ou você pode levantar uma questão por 
meio da Linha direta de Integridade.

Ontem à noite, eu acho que vi alguém descartando 
resíduo químico atrás de um galpão na nossa fábrica. 
Não tenho certeza, então devo ignorar, certo?



A Bio-Rad distribuirá este Código eletronicamente para todos os funcionários e o tornará disponível no site da empresa. Todo o pessoal da Bio-Rad deve 
confirmar que leu e entendeu o Código de conduta e ética empresarial da Bio-Rad, como parte do treinamento obrigatório de conformidade neste Código.

Este Código foi aprovado e adotado por todo o conselho diretivo da Bio-Rad e qualquer alteração deve ser por escrito e deve ser autorizada pelo nosso conselho de 
administração ou um comitê do mesmo. Pode haver algumas situações limitadas que autorizem a dispensa formal de uma cláusula deste Código para um indivíduo. 
Somente o diretor de conformidade corporativa ou o departamento jurídico podem conceder essas dispensas, que devem ser obtidas antecipadamente à ação 
proposta; contudo, somente o conselho de administração pode conceder uma dispensa para ações de executivos ou diretores. Qualquer alteração ou dispensa 
será divulgada imediatamente de acordo com qualquer requisito legal ou de registro aplicável.
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