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Palavra do Fundador  
e Presidente do Conselho

Prezados Fornecedores,

O Código de Conduta que aqui 
apresentamos representa a nossa 
expectativa referente à conduta de nossos 
parceiros de negócios do segmento da 
saúde no mercado em que atuamos, 
a fim de estabelecer e compartilhar 
nossas práticas e políticas, pelas quais 
nos nortearemos e nos comprometemos 
desde já.

Nesses 20 anos de atuação, construímos nossa organização, com firme 
direção e pautada na moral e ética, conquistando referência como 
empresa modelo de comportamento e credibilidade no meio que atua. 
Por essa razão, escolhemos nossos parceiros comercias com igual 
direcionamento e cujo padrão de conduta esteja exemplarmente em linha 
com os anseios do país.

Dando continuidade a esse trabalho e avançando nesse objetivo, bem como 
redimensionando o conceito de Empresa Boa Cidadã exemplar, a RBG convida 
a todos nossos fornecedores a observarem, de forma plena, nosso padrão de 
conduta; a incentivarem e disseminarem da mesma forma essa cultura dentre 
os seus; a promoverem seu entendimento; assim como a adotarem uma 
postura sempre alerta e vigilante para todo e qualquer fato ou sintoma que 
possa não estar em sintonia com tais propósitos nele contidos.

Como Fundador e Presidente do Conselho de Administração da RBG, tenho  
a mais absoluta convicção de que, a cada dia, com este norte moral e ético, 
assim como com as organizações com as quais nos relacionamos igualmente 
firmes neste propósito, alcançaremos patamares ainda mais altos, em todos 
os sentidos, de forma constante e segura, proporcionando um futuro de 
oportunidades e de relacionamento cada vez mais sólidos, para essa e as 
próximas gerações.



Prezados Parceiros,

Na RBG, ética e integridade são a essência de como conduzimos os negócios. 
Hoje somos uma das principais empresas distribuidores de Dispositivos 
Médicos Implantáveis (DMI) do sul do Brasil. Através de uma trajetória sólida, 
conquistamos credibilidade e o respeito do mercado, onde formalizamos 
parcerias com indústrias de reconhecimento internacional.

Trabalhar segundo os mais altos padrões de ética e integridade, 
independentemente de onde operamos, é o que proporciona aos clientes, 
acionistas, colaboradores, fornecedores entre outros, a confiança em nós e 
em nosso futuro, sendo fundamental para nossa reputação e manutenção de 
nosso legado.

Reserve um tempo para ler nosso Código de Conduta por completo. Ele se 
aplica a todos nós, em qualquer lugar, todos os dias. O Código foi desenvolvido 
como um guia para ajudá-lo a entender sua responsabilidade como 
fornecedor, e a conduzir nossos negócios da maneira mais transparente e em 
conformidade de forma ampla. É importante que você reveja regularmente 
o Código de Conduta e procure orientação caso tenha dúvidas em relação a 
ele. Seu compromisso em preservar as expectativas estabelecidas em nosso 
Código é essencial para o sucesso da continuidade de nossas operações e do 
nosso relacionamento.

“Reputação é como Porcelana Chinesa,  
difícil de criar e fácil de quebrar.”

Grahame Dowling

Marcos Machado
CEO
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Prezados,

Nosso Código de Conduta é 
extremamente importante. Nele 
estão contidos os princípios 
fundamentais e as regras de 
governança sobre como devemos 
agir dentro da companhia e nas 
relações com nossos parceiros e 
o público em geral. O Código irá 
embasar nossas tomadas de decisões 
e todo Parceiro de Negócios deve 
estar familiarizado com os princípios 
e regras, observando e aplicando em 
qualquer situação.

Devemos conhecer, assegurar 
sua observância e transmiti-lo 
internamente e externamente bem 
como servir de exemplo aos demais.

Prezados,

É de suma importância esse Código 
para todos, especialmente em nossa 
área de negócios que enfrenta 
os desafios diários mantendo-
se firme na ética e em nossos 
valores. Isso nos fez crescer, nos 
fará ainda maior e com relações 
cada vez mais fortes. Nosso padrão 
e excelência consolidados desde 
o início permanecerão firmes se 
observarmos essas diretrizes.

Nosso compromisso é de 
transformar nossas relações a cada 
dia para melhor.

Luciano Zaltron 
Vice Presidente de Marketing  
e Negócios

Ricardo Quinelo 
Vice Presidente Financeiro  
e de Assuntos Institucionais
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Prezado Fornecedor,

Em consonância com nossa história, trajetória e valores ainda visando 
o bom e transparente relacionamento com nossos fornecedores, 
estabelecemos em nosso Código de Conduta diversos comportamentos 
profissionais que consideramos imprescindíveis por parte de todos 
nossos colaboradores, terceiros e fornecedores.

Além disso, estamos complementando com diretrizes específicas 
para fortalecer e aprimorar nossa parceria. Ao longo dos anos nossos 
fornecedores sempre estiveram ao nosso lado, e são fundamentais 
para o sucesso que atingimos nos negócios.

Essas orientações devem ser seguidas por todos aqueles que queiram 
manter-se ligados a RBG e futuros parceiros. Elas refletem o que 
pensamos sobre integridade, ética e transparência no relacionamento, 
além da valorização do ser humano e de sua dignidade.
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Nossas diretrizes são:

Cumprir todas as leis aplicáveis.

Nossos fornecedores devem se ater a todas as leis, regras, normas 
regulamentadoras pertinentes a sua atividade bem como as de nosso 
setor, afim de que os órgãos fiscalizadores possam obter todos os 
esclarecimentos e documentos exigidos por lei.

Proibir atos de corrupção.

Sua organização deve coibir e proibir atos de corrupção de qualquer 
natureza, conforme a Lei. 12.846/2013 (Lei Anti Corrupção). Deverá 
dispor de mecanismos para denúncias e um efetivo controle e apuração 
das mesmas.
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Engajar-se na implementação de mecanismos de combate à 
corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, cartel e outras ilicitudes à 
administração pública.

No âmbito fiscal, deverá manter seus livros e registros contábeis 
atualizados e em conformidade com as leis que regem as matérias, de 
modo a demonstrar todas as transações realizadas, em conformidade 
às boas práticas de gestão e controle. Ainda, não deve envolver-se em 
qualquer atividade suspeita que possa caracterizar lavagem de dinheiro. 
Por fim, quando se tratar de relacionamento com ente público, não 
oferecer ou receber qualquer tipo de facilitação ou vantagem ilícita.

Respeitar os direitos humanos e a dignidade dos colaboradores. 
Quanto aos seus colaboradores e/ou terceiros, deverá regrar sua 
conduta a fim de proporcionar a dignidade da pessoa humana, não 
permitindo qualquer tipo de discriminação (racial, de gênero, étnica, 
religiosa, etc.) além de barrar assédios tanto morais quanto sexuais, no 
âmbito profissional e pessoal, promovendo a cultura da equidade.



CÓDIGO DE CONDUTA FORNECEDORES

9RBG PRODUTOS THERAPÊUTICOS S/A

Proibir o trabalho escravo e o trabalho infantil.

Proibir todas as formas o trabalho escravo, sub-humano e infantil, em 
sua organização tanto quanto nas demais empresas com as quais se 
relaciona, na forma de denúncia as autoridades pertinentes para que 
sejam investigadas e punidas segundo os preceitos legais.
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Assumir responsabilidade pela saúde e a segurança dos seus 
colaboradores.

Assumir o compromisso em proporcionar um ambiente de trabalho 
seguro e saudável que cumpra todas as leis, regulamentações e ainda 
códigos do setor aplicáveis, baseando-se em bons padrões e práticas 
de saúde e de segurança protegendo e desenvolvendo assim o seu 
colaborador em todos os aspectos.

Agir de acordo com as normas locais e internacionais aplicáveis 
relativas à proteção ambiental.

Implementar, manter e aprimorar práticas e condutas ambientais em 
sua esfera empresarial, propagando e difundindo estes ideais dentro 
e fora de seu ambiente. Quando aplicável, se adequar as questões 
legais referentes a emissão de gases tóxicos, reciclagem, descarte de 
materiais nocivos, entre outros.
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Promover, dentro de sua cadeia de fornecedores, o cumprimento 
desses requisitos.

Devido a responsabilidade objetiva contida no regramento legal 
brasileiro, terá de propagar estas condutas a seus colaboradores, 
diretores, acionistas, fornecedores e terceiros para que assim a 
integridade, ética e transparência possam ser entendidas como regra 
no mundo empresarial e especialmente em nosso setor.
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