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PADRÕES GLOBAIS: 

O QUE A OLYMPUS 
ESPERA DOS TERCEIROS 
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Um terceiro é qualquer empresa, organização ou 
pessoa externa, não pertencente, controlada ou 
empregada por uma empresa do Grupo Olympus, 
que a Olympus tenha contratado ou pretenda 
contratar para fornecer bens ou serviços ou se 
envolver em atividades comerciais com ou em 
nome de uma empresa do Grupo Olympus. 
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NA OLYMPUS, NOSSA 

FILOSOFIA CORPORATIVA 

É FORMADA POR 

NOSSO PROPÓSITO, 

NOSSOS VALORES 

FUNDAMENTAIS E NOSSO 

COMPORTAMENTO. 
 
 
 

A Olympus Corporation, incluindo nossas 
subsidiárias, grupos de negócios, divisões 
e entidades operacionais (em conjunto 
chamadas de “Olympus”), adotou o 
Código de Conduta Global (“Código 
Global da Olympus”), que incorpora nossa 
filosofia corporativa formada por Nosso 
Propósito, Nossos Valores Fundamentais e 
Nosso Comportamento. 

 
Esperamos que os nossos terceiros 
compartilhem desses valores, sigam as 
regras da livre e justa concorrência, e 
ajam de acordo com os Dez Princípios do 
Pacto Global das Nações Unidas. Também 
esperamos que os nossos terceiros ajam 
de acordo com os Princípios Orientadores 
das Nações Unidas para Empresas e 
Direitos Humanos, em relação a direitos 
humanos, condições de trabalho, proteção 
ambiental e prevenção da corrupção. 

 
Estes Padrões Globais (“Padrões Globais”) 
foram concebidos para orientar os nossos 
terceiros sobre os valores fundamentais, 
princípios e padrões de comportamento 
que a Olympus espera de um terceiro 
contratado pelo Grupo Olympus ou em seu 
nome. Consideramos os nossos terceiros 
como parceiros de negócios e esperamos 
deles o mesmo alto padrão de integridade 
que esperamos de nossos funcionários 
e líderes. 
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É IMPORTANTE 
CRIARMOS PRODUTOS 
E SERVIÇOS DE 
QUALIDADE. 

 

SEGURANÇA E QUALIDADE DO PRODUTO 
Olympus é sinônimo de produtos e serviços de alta 
qualidade. Nossos processos e procedimentos de 
gestão de qualidade nos permitem atender às exigências 
de padrão internacional. Melhoramos continuamente 
nossos produtos, serviços e processos para alcançar 
uma excepcional satisfação do cliente, saúde e 
segurança dos pacientes e segurança nos dispositivos. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Siga os procedimentos, processos e padrões de qualidade 

exigidos para garantir a segurança, eficácia e a qualidade de 
nossos produtos e serviços. 

• Informe sobre qualquer evento adverso ou evento 
potencialmente adverso ou reclamações de qualidade 
do produto imediatamente ao nosso departamento de 
Garantia de Qualidade e outros, conforme exigido pelas 
regulamentações locais. 
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É IMPORTANTE FORNECER UM LOCAL DE 
TRABALHO SEGURO, INCLUSIVO E RESPEITOSO. 

 

COMPORTAMENTO RESPEITOSO 
Dignidade e respeito mútuo devem ser o centro das interações entre nós, com nossos terceiros e com qualquer 
pessoa que encontrarmos em um ambiente comercial. Não permitimos comportamento de assédio ou discriminação 
com base em características pessoais e/ou atributos físicos, como sexo, idade, nacionalidade, etnia, cor da pele, 
deficiência, opiniões políticas, orientação sexual, crenças religiosas ou origem social. 

 
O QUE ESPERAMOS: 
• Trate todas as pessoas com cortesia, dignidade e respeito. 

• Use bom senso e atenda às regulamentações de saúde e segurança aplicáveis. 

• Valorize a força de trabalho diversificada e inclusiva. 
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É IMPORTANTE 
CONDUZIRMOS OS 
NEGÓCIOS COM ÉTICA 
E DENTRO DA LEI. 

 

SUBORNO E CORRUPÇÃO 
Nós nos esforçamos para conduzir os negócios de maneira 
leal e íntegra. Não toleramos qualquer tipo de corrupção ou 
suborno por parte de nossos funcionários, contratados ou 
quaisquer terceiros envolvidos ou agindo em nosso nome. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Conduza os negócios legalmente e nunca ofereça, autorize ou dê 

qualquer propina, suborno, outro tipo de pagamento ou benefício 
ilícito para induzir ou recompensar indevidamente um cliente ou 
para obter ou manter negócios. 

• Nunca ofereça presentes, refeições ou entretenimento na tentativa 
de influenciar indevidamente as decisões comerciais de alguém. 

• Siga todas as exigências e procedimentos aplicáveis e gerencie 
os ativos de forma adequada, se você precisar fornecer unidades 
para demonstração ou avaliação ou produtos consignados. 

• Em caso de dúvidas não se cale e entre em contato com a Linha 
de Integridade da Olympus em www.olympus.ethicspoint.com 
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É IMPORTANTE 
CONDUZIRMOS OS 
NEGÓCIOS COM 
ÉTICA E DENTRO 
DA LEI (CONT.). 

 

CONFLITOS DE INTERESSE 

Informe possíveis conflitos entre os seus próprios 
interesses e os interesses da Olympus. Comunicar 
claramente quaisquer possíveis conflitos ajuda a 
garantir que não haja influência real ou perceptível 
nas decisões de negócios. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Informe quaisquer Conflitos de interesses existentes, 

potenciais ou perceptíveis, que existam quando você 
começar um relacionamento comercial com a Olympus 
ou quando tais Conflitos de interesses surgirem. 

CONCORRÊNCIA JUSTA E INTELIGÊNCIA DE 
NEGÓCIOS 

Nossas relações comerciais baseiam-se na 
concorrência livre e justa. Não aplicamos práticas 
comerciais desleais e cumprimos toda a legislação de 
concorrência. Violações à legislação de concorrência/ 
antitruste podem resultar em multas e penalidades 
altas para a empresa e para as pessoas. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Nunca divulgue informações sigilosas ou discuta tópicos 

confidenciais com concorrentes, como preços, áreas de 
negócios, volumes de vendas e quantidade de produtos 
vendidos ou produzidos. 

• Nunca converse com concorrentes sobre influenciar 
indevidamente ou fixar preços ou dividir mercados. 
Nunca sugira a exclusão de negócios indevidas com 
determinados clientes. 

• Nunca pergunte a um cliente potencial preços ou 
outras condições de venda apresentadas por nossos 
concorrentes. 

• Concorra lealmente e evite condutas que constituam 
ou possam parecer manipulação de uma licitação ou 
processo de licitação. 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

Devemos cumprir com as leis de importação e 
exportação que regem o comércio exterior e a ter 
um papel ativo nas medidas de controle. Esta é uma 
área muito complexa e técnica — se você estiver 
envolvido em comércio internacional, trabalhe 
em estreita colaboração com o seu representante 
Olympus. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Identifique os produtos controlados e obtenha todas as 

licenças de importação e exportação necessárias. 

• Nunca exporte para partes, países ou entidades com 
restrições. 

• Forneça informações precisas e verdadeiras às agências 
alfandegárias e regulatórias. 

• Cumpra com as leis e regulamentações comerciais 
aplicáveis. 
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É IMPORTANTE 
CONDUZIRMOS OS 
NEGÓCIOS COM 
ÉTICA E DENTRO 
DA LEI (CONT.). 

 

INTEGRIDADE FINANCEIRA E FRAUDE 

Na Olympus, praticamos a transparência em todos 
os níveis e priorizamos a prevenção e a detecção 
de fraudes. Sabemos que nossos acionistas exigem 
informações honestas e precisas para avaliar nosso 
desempenho financeiro e corporativo. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Siga as normas contábeis aplicáveis e mantenha livros 

e registros completos e precisos. 

• Cumpra com as leis e regulamentações fiscais 
aplicáveis. 

• Nunca faça denúncias ou reclamações falsas. Nunca 
registre intencionalmente informações incorretas ou 
manipule informações contábeis ou demonstrações 
financeiras. 

COMO LIDAR COM TERCEIROS 
Quaisquer ações ilegais ou antiéticas de terceiros 
podem nos expor à responsabilização e a danos 
à reputação. Esperamos que nossos terceiros 
avaliem e selecionem cuidadosamente seus 
possíveis terceiros antes de trabalhar com 
eles. Nós nos reservamos o direito de rescindir 
contratos com empresas e pessoas cujas ações 
possam nos colocar em risco. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Trabalhe apenas com contratados, parceiros 

comerciais e outros terceiros qualificados. 

• Analise os terceiros e potenciais parceiros comerciais 
antes de se envolver em relacionamentos de negócios 
comerciais e reavalie os relacionamentos existentes 
regularmente. 

• Exija que todos aqueles que trabalharem com a 
Olympus entendam esses Padrões Globais e 
cumpram com as nossas exigências para corrupção, 
suborno e outras atividades ilegais ou inadequadas. 
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É IMPORTANTE 
PROTEGERMOS 
AS INFORMAÇÕES 
DA EMPRESA. 

 

PROTEÇÃO DA PRIVACIDADE DE DADOS 
A proteção de informações pessoais é fundamental 
para o compromisso da Olympus com pacientes, 
profissionais da saúde, parceiros comerciais, 
funcionários e consumidores. Mostramos respeito pelos 
direitos de privacidade das pessoas, protegendo as 
informações pessoais sobre elas e a divulgação não 
autorizada ou ilegal ou o uso indevido. Além disso, 
esperamos que nossos terceiros observem todas as 
exigências e leis aplicáveis de proteção de dados e 
privacidade ao obter, armazenar, usar e compartilhar 
informações pessoais sobre as pessoas. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Nunca acesse ou use informações pessoais protegidas 

armazenadas em equipamentos ou sistemas da Olympus, 
exceto se os serviços que você fornecer à Olympus exigirem 
isso e que tal acesso ou uso esteja de acordo com a 
finalidade original para a qual obtivemos as informações. 

• Revise periodicamente as informações relacionadas à 
Olympus que você criar ou mantiver e destrua ou descarte 
legalmente quaisquer informações pessoais desnecessárias. 
Cumpra com todas as exigências aplicáveis de retenção de 
dados e de documentos. 

• Siga todas as leis e regulamentações aplicáveis com relação 
à proteção de dados. 

• No caso de um incidente relacionado a dados pessoais, 
envolva imediatamente as equipes locais de proteção de 
dados e segurança da informação. 
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É IMPORTANTE 
AGIRMOS COM 
INTEGRIDADE NAS 
INTERAÇÕES COM 
CLIENTES, PARCEIROS 
COMERCIAIS E 
OUTROS ENVOLVIDOS. 

 

INTERAÇÕES COM PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Os esforços de vendas, marketing e promoções da 
Olympus para produtos de saúde e ciências da vida 
são e devem ser focados no benefício do paciente. 
Esperamos que nossos terceiros respeitem o direito 
dos profissionais da saúde de tomar as melhores 
decisões para seus pacientes. Não tente influenciar 
indevidamente essas decisões. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Nunca ofereça ou prometa algo de valor para incentivar ou 

induzir qualquer profissional da saúde a comprar ou usar 
nossos produtos. 

• Contrate os serviços de profissionais e organizações de 
saúde apenas quando forem legitimamente necessários, 
autorizados, documentados e pagos de acordo com o valor 
justo de mercado dos serviços prestados. 

• Forneça informações sobre os produtos Olympus apenas se 
forem úteis, precisas, suportadas por evidências científicas 
e apresentadas de forma honesta. 

PROMOÇÃO DE PRODUTOS OLYMPUS 

Nossos pacientes, outros envolvidos e o público 
em geral confiam que nossas informações sobre os 
nossos produtos são honestas e precisas. Esperamos 
que terceiros promovam nossos produtos apenas de 
forma clara, leal, compreensível e consistente com 
as exigências regulatórias. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Comunique todas as informações do produto com 

veracidade, revelando claramente os riscos e benefícios e 
nunca divulgue ou omita informações sobre a segurança. 

• Use apenas material promocional que a Olympus tenha 
expressamente autorizado. 

• Siga as exigências regulatórias locais ao promover 
os produtos. 
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É IMPORTANTE SERMOS 
BONS CIDADÃOS 
CORPORATIVOS. 

 

MEIO AMBIENTE 

A preservação do meio ambiente global é nossa 
responsabilidade. Juntos, devemos nos engajar na 
gestão responsável de resíduos e no uso responsável 
dos recursos naturais. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Esperamos que os nossos terceiros trabalhem de maneira 

ambientalmente responsável para minimizar os impactos adversos 
ao meio ambiente. 

• Siga as leis e regulamentações ambientais aplicáveis. 

DIREITOS HUMANOS E PRÁTICAS DE TRABALHO 
JUSTAS 
Em todas as atividades corporativas, a Olympus 
respeitará os direitos humanos e proibirá o trabalho 
forçado, trabalho infantil ou discriminação ilegal. Nós 
lutamos para evitar o uso de fornecedores que não 
sigam esses princípios. 

O QUE ESPERAMOS: 
• Siga e apoie os direitos humanos básicos, respeite as leis 

trabalhistas e não use qualquer forma de trabalho forçado, 
compulsório ou infantil. 

• Aja de acordo com os Princípios Orientadores da ONU para 
Empresas e Direitos Humanos. 

• Reconheça os sinais de tráfico humano e trabalho forçado e 
denuncie qualquer abuso de direitos humanos imediatamente. 

• Nunca trabalhe ou incentive, direta ou indiretamente, 
quaisquer forças ou organizações antissociais que ameacem 
a ordem e a segurança da sociedade. 
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COMO FAZER PERGUNTAS 
E APRESENTAR 
PREOCUPAÇÕES. 

 

 
Use bom senso e busque orientações 
As diretrizes contidas nestes Padrões Globais 
não se esgotam aqui. Se você não tiver certeza 
de como esses Padrões Globais ou quaisquer 
outros padrões se aplicam, faça perguntas e 
procure aconselhamento. 

 
Reconhecer e reagir a comportamentos 
incorretos 
Seja transparente com a Olympus e procure 
ajuda imediata se cometer um erro ou 
testemunhar erros de outras pessoas. 
Todos são obrigados a denunciar 
comportamentos ilegais. Entendemos que 
nem sempre é fácil manifestar-se sobre o 
uma conduta possivelmente inadequada e 
aconselhamos você a se manifestar e informar 
qualquer preocupação à Olympus. Você pode 
entrar em contato com o seu representante 
Olympus ou com a Linha de Integridade. 
A Olympus não tolera discriminação ou 
retaliação contra pessoas que, agindo de boa-fé, 
informam suas preocupações ou participam de 
uma investigação — mesmo que no final não 
haja indícios suficientes para confirmar uma 
reclamação ou preocupação como legítimas. 
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LINHA DE INTEGRIDADE DA OLYMPUS 
 

A Linha de Integridade da Olympus em www.olympus.ethicspoint.com é um serviço 
oferecido por uma empresa independente. Ela está disponível 24 horas, 365 dias por 
ano. Todas as denúncias são tratadas de forma confidencial e investigadas de forma 
adequada. 

A Linha de Integridade da Olympus está disponível para todos os 
empregados da Olympus e terceiros que desejem informar uma possível 
violação. Sua ligação pela Linha de Integridade ou consulta no site não 
pode ser rastreada. Você poderá permanecer no anonimato ao fazer 
uma denúncia, a medida em que sua legislação local permita. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTE-SE: LINHA DE INTEGRIDADE DA OLYMPUS 

WWW.OLYMPUS.ETHICSPOINT.COM 

 
 
 

Padrões Globais: O que a Olympus espera de terceiros, padrões adotados em 25 de fevereiro de 2021. 


