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Prezados colegas, 

Nossa visão para a Med-Rio é que seja reconhecida como uma empresa que está 
moldando o futuro da medicina preventiva. Nossa cultura inovadora e colaborativa 
é essencial para atingirmos essa visão. Na Med-Rio, a forma como nós entregamos 
é tão importante quanto o que entregamos. Acreditamos veementemente que uma 
cultura empresarial ética seja a base fundamental de uma empresa sustentável. 

Este Código de Conduta é o seu guia de práticas éticas. Ele reflete nossos valores e 
nossa crença de que conduzir negócios de maneira ética e transparente não é apenas 
o jeito certo de trabalhar, mas o único jeito. O Código de Conduta inclui requisitos 
obrigatórios para todos que trabalham em nome da Med-Rio. Nossa expectativa é de 
que o Código de Conduta, junto com o seu bom senso, o levará a tomar as decisões 
certas. Se estiver em dúvida sobre como proceder, busque orientação com seu líder ou 
por meio de outros recursos internos mencionados no Código de Conduta.

Mudanças fundamentais estão ocorrendo na área médica. Novos exames estão 
surgindo, equipamentos se tornando mais sofisticados, imagens mais precisas e 
procedimentos menos invasivos. A medicina preventiva nos dias atuais é a especiali-
dade que mais cresce nos grandes centros urbanos. Mas o nosso compromisso com 
altos padrões éticos em nosso cotidiano permanece firme. É mais importante do que 
nunca merecer a confiança de todos os envolvidos: nosso pessoal, nossos clientes, 
nossos investidores e a sociedade. O Código de Conduta nos ajudará a ganhar e 
manter essa confiança e a construir uma empresa próspera, voltada para o futuro e 
com a visão de servir cada vez melhor o nosso cliente. A transparência em nossas 
ações deve ser uma obrigação. Faz parte do bem servir e gerar segurança para 
nossos clientes. Assim, este ano implantamos em nossas clínicas a LGPD.

Precisamos trabalhar juntos para criar a nossa Med-Rio do futuro. Queremos que 
a Med-Rio continue a ser líder em medicina preventiva do nosso país e tenha uma 
conduta empresarial ética bastante rígida. Esperamos que vocês considerem cuidado-
samente suas decisões em seu cotidiano, para garantir que elas estejam de acordo 
com o Código de Conduta. Somente assim manteremos a alta reputação da Med--Rio 
no mercado e continuaremos a ganhar a confiança necessária para que a empresa 
tenha sucesso com sua visão – o olhar da Med-Rio, isto é, sempre à frente.

Dr. Gilberto Ururahy
Diretor Médico
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4I - MISSÃO E VISÃO

Promover uma Medicina Preventiva do mais alto 

padrão técnico, admirada por todos e orgulho para 

nosso país.

A partir do trabalho focado na excelência da quali-

dade, na inovação permanente e na formação con-

tínua dos integrantes, buscaremos através da ética 

e da competência, o encantamento dos clientes, a 

razão do nosso negócio.

Missão

Visão



II - O olhar da Med-Rio
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4II - O OLHAR DA MED-RIO

2.1 O Compromisso da Med-Rio 

Nossa capacidade de gerar valor de-
pende da aplicação de padrões éticos 
altos para criar um relacionamento base-
ado em confiança com nossos clientes, 
nosso pessoal, nossos investidores, nos-
sos parceiros comerciais e a sociedade.

Em nossas atividades médicas, agi-
remos em conformidade com as leis 
aplicáveis; atuaremos de maneira ética, 
sustentável e socialmente responsável; 
praticaremos boa governança corpora-
tiva; e respeitaremos direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos.

Comprometimento, Zelo e o encanta-
mento de nosso cliente.

O Código inclui nossos conceitos 
mais importantes, fornece referências 
para ações mais detalhadas em nossos 
registros médicos e faz referência a ou-
tras ações importantes. Porém, o Códi-
go não elimina a necessidade de você 
usar seu bom senso.

2.2 Nosso Código de Conduta

O Código de Conduta define nossas 
expectativas, compromissos e requisitos 
de conduta ética.

O Código se aplica a funcionários, a 
contratados, e diretores da Med-Rio, de 
todos os níveis hierárquicos.

O Código reflete nossos valores: Mo-
dernidade, Inovação, Transparência, 



II - O OLHAR DA Med-Rio 3

2.3 Sua Responsabilidade

Definimos altos padrões éticos para 
todos que atuam em nome da Med-Rio. 
É sua responsabilidade agir em confor-
midade com o Código, tanto em termos 
teóricos quanto na prática. Você também 
é responsável por agir em conformidade 
com outras rotinas e leis aplicáveis que 
sejam relevantes para o seu trabalho.

Papel de nossos colaboradores

• Familiarize-se com o Código.
• Aja de maneira confortável, den-

tro dos nossos padrões éticos e de 
acordo com a lei. Operar em zona 
nebulosa aumenta o risco de coisas 
darem errado. Quando tiver dúvidas, 
informe a questão ao seu líder e discu-
ta-a abertamente.

• Dedique tempo suficiente para pen-
sar nas questões difíceis e as levante o 
mais cedo possível. Com frequência, 
decisões erradas são tomadas quando 
seus aspectos não foram considerados 
de forma adequada e você é pressio-
nado a tomar uma decisão precipitada.

• Se houver diferenças entre um requi-
sito legal e o Código, aplique o padrão 
mais rigoroso.

• Participe dos treinamentos de ética 
e conformidade requeridos e confirme 
anualmente que você se familiarizou 
com o Código e que agirá de acordo 
com ele.

• Àqueles que atuam no âmbito médi-
co e administrativo, devem atentar para 

as boas práticas de suas atividades im-
pactarem nos resultados de satisfação 
total por parte de nossos clientes.

• Àqueles que atuam no campo médi-
co, o domínio dos diferenciais de mer-
cado da Med-Rio devem ser bem assimi-
lados e praticados, tendo como foco o 
descrito em nossa Missão e Visão e em 
respeito ao cliente.

2.4 Responsabilidades dos 
Líderes

Estamos comprometidos a recrutar e 
desenvolver continuamente os melhores 
líderes para a nossa empresa. Espe-
ramos que nossos líderes demonstrem 
propriedade e compromisso com nossos 
padrões éticos no que disserem e fize-
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rem. Como líder, você deve garantir que 
as atividades da sua área de respon-
sabilidade sejam realizadas de acordo 
com o Código, as rotinas específicas de 
cada área e leis aplicáveis.

Papel de nossos líderes

• Seja um modelo de liderança a ser 
seguido, promovendo a conformidade 
e a ética. Por meio de seu comporta-
mento, mostre o que significa agir com 
integridade.

• Informe os requisitos presentes no 
Código e forneça aconselhamento so-
bre sua interpretação e aplicação.

• Crie um ambiente no qual as pes-
soas se sintam confortáveis para opi-
nar e fazer perguntas, sem risco de 
retaliação.

• Seja consistente ao aplicar nossos 
padrões e ao responsabilizar pessoas 
pelo comportamento no trabalho.

• Certifique-se de que os membros de 
sua equipe participem dos treinamentos 
de ética e conformidade requeridos.

2.5 Fazendo Perguntas e 
Relatando Preocupações

O Código busca o máximo de cla-
reza e objetividade possível, mas não 
tem como abordar todas as situações 
que podem ocorrer. Temos uma polí-
tica de comunicação transparente, e 
você deve levantar questões ou buscar 
aconselhamento quando tiver dúvidas 
sobre como proceder em uma determi-

nada situação.
Se você desconfiar de uma possível 

violação ao Código ou de outra conduta 
inapropriada antiética, é sua obrigação 
relatar o fato imediatamente. Reconhe-
cemos que informar uma preocupação 
nem sempre é fácil e temos canais para 
que você possa levá-la adiante.

Papel de nosso colaborador

• Informe seu líder imediatamente se 
souber de qualquer atividade que você 
considere como violação ao Código. 
Como alternativa, você pode contatar o 
superior do seu líder.

• Caso não se sinta confortável com 
essas opções, você pode contatar o 
controller da Med-Rio.

• Perguntas gerais sobre interpreta-
ção do Código também podem ser di-
recionadas para área de controladoria 
da Med-Rio.
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2.6 Consequências de 
Violações

Não toleraremos quaisquer violações 
do Código ou da lei. Condutas inapro-
priadas em potencial podem ser investi-
gadas pela auditoria corporativa ou por 
outros especialistas internos ou externos 
relevantes. Buscaremos medidas correti-
vas se você violar o Código ou a lei. O 
mesmo se aplica a líderes que desconsi-
derarem ou tolerarem tais violações, seja 
por negligência ou com conhecimento 
real. As medidas corretivas podem incluir 
rescisão do seu contrato de trabalho e de-
núncia às autoridades pertinentes.

2.7 Ética e Conformidade na 
Med-Rio 

Trabalhamos de maneira sistemática 
para garantir que estamos em conformi-
dade com o Código e as leis aplicáveis. 
Nosso setor de ética e conformidade, 
liderado pelo Dr. Gilberto Ururahy – 

nosso diretor médico, é responsável por 
supervisionar as atividades de ética e 
conformidade da Med-Rio, incluindo 
o fornecimento de orientações sobre o 
Código e o acompanhamento de viola-
ções em potencial. 

Lembre-se que a síntese da ética é 
“querer para o próximo aquilo que você 
quer para você mesmo”.

2.8. Privacidade e Proteção de 
dados

A Med-Rio lida diariamente com um 
grande volume de dados pessoais, que 
nos permitem oferecer o melhor serviço 
aos nossos clientes. Por esse motivo, as-
sumimos um especial compromisso com 
a legislação nacional e as boas práticas 
internacionais em privacidade e prote-
ção de dados. 

Temos o dever de proteger os dados 
pessoais de nossos funcionários e clien-
tes tanto direta como indiretamente. Isso 
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significa que, para além de adequar 
as próprias práticas em relação à re-
gulação de proteção de dados, temos 
o compromisso de tomar as devidas 
diligências ao celebrar parcerias co-
merciais, a fim de garantir que nossos 
parceiros também estejam em conformi-
dade com os requisitos legais.

Além disso, sabendo da importância 
de se considerar a privacidade desde a 
concepção de um negócio e de incor-
porá-las como padrão na nossa rotina 
de processos, a Med-Rio busca, a todo 
momento, garantir o respeito à privaci-
dade e à proteção de dados na forma 
de conduzir os seus negócios.  

Dessa forma, é muito importante que 
todos os funcionários e colaboradores 
estejam familiarizados com a nossa Polí-
tica de Privacidade e que assumam uma 
postura proativa em relação à proteção 
de dados pessoais. 

Papel do nosso colaborador
• Apenas realizar o tratamento de 

dados pessoais quando isso for legítimo 
e necessário para desenvolver as suas 
atividades;

• Empregar todas as medidas neces-
sárias para garantir a acuidade e a se-
gurança desses dados;

• Adotar medidas preventivas contra 
possíveis incidentes que possam ocasio-
nar o acesso indevido, a perda ou adul-
teração de dados pessoais;

• Sempre contatar o seu superior ou 
o Encarregado de Proteção de Dados 
(dpo@medrio.com.br) caso se depare 
com algum incidente de segurança da 
informação, concreto ou potencial;

• Sempre contatar o seu superior ou 
o Encarregado de Proteção de Dados 
(dpo@medrio.com.br) sempre que hou-
ver a implementação de novos produtos 
ou serviços na Med-Rio que impliquem 
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novas operações de tratamento de dados;
• Jamais realizar o tratamento de da-

dos para fins discriminatórios, ilícitos ou 
abusivos;

• Jamais realizar o tratamento de da-
dos para finalidades diferentes daque-
las que foram informadas ao titular por 
meio dos Avisos de Privacidade ou Ter-
mos de Consentimento.

Havendo qualquer dúvida ou preocu-
pação em relação a tratamentos de da-
dos que você esteja conduzindo ou se 
você estiver diante de uma solicitação 
de um titular de dados ou da Autoridade 
Nacional de Dados Pessoais (ANPD), 
contate imediatamente o nosso Encar-
regado de Proteção de Dados (DPO), 
através do email dpo@medrio.com.br. 

2.9. Segurança da Informação

A Med-Rio produz e recebe informa-
ções que são vitais para a sua integrida-
de financeira e comercial, além de tratar 
dados pessoais em diversos contextos. 

Os dados pessoais e as informações 
que circulam pela Med-Rio devem ser ín-
tegros, confidenciais e disponíveis, seja 
em meio físico ou digital.  Por esse mo-
tivo, medidas de segurança da informa-
ção são adotadas durante todo o ciclo 
de vida desses dados e informações.

Papel de nosso colaborador
A postura de nossos colaboradores 

é essencial para proteger os sistemas, 
recursos e demais ativos buscando re-
duzir a probabilidade e o impacto de 

incidentes de segurança. Por isso:
• Certifique-se de estar familiarizado 

com nosso sistema de T.I e aja em con-
formidade com ele;

• Não use informações adquiridas 
por meio de seu trabalho para obter 
vantagem pessoal ou para competir 
com a Med-Rio;

• Garanta que as informações trata-
das por você não sejam acessadas por 
pessoas não autorizadas, mesmo que 
também sejam colaboradores da Med-
-Rio, o que implica em uma política de 
mesa limpa e a troca periódica de se-
nhas, por exemplo;

• Confira se as informações com que 
você lida estão exatas e íntegras, atua-
lizando e corrigindo erros sempre que 
necessário;

• Tome todas as medidas para garan-
tir que as informações necessárias este-
jam disponíveis quando se precisar dela;

• Lembre-se que o seu dever de confi-
dencialidade persiste mesmo depois que 
você encerrar suas atribuições ou seu 
vínculo empregatício com a Med-Rio;

• Comunique imediatamente o Encar-
regado de Proteção de Dados (dpo@
medrio.com.br) se desconfiar de qual-
quer incidente ou potencial incidente 
com dados pessoais.

2.9.1. Segurança dos sistemas de TI

A utilização de nossos sistemas de TI 
deve se basear em necessidades co-
merciais. As informações produzidas e 
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armazenadas em nossos sistemas de 
TI são de propriedade da Med-Rio e 
podem ser acessadas de acordo com 
as leis aplicáveis. Ataques cibernéticos 
e atividades maliciosas são uma ame-
aça constante à Med-Rio, e o uso de 
nossas soluções e equipamentos de TI 
deve ser monitorado para detectar tal 
risco. Isso inclui o bloqueio de acesso a 
sites inapropriados e a interceptação de 
qualquer informação contida ou arma-
zenada em nossos sistemas de TI. 

Papel de nosso colaborador
• Mantenha arquivos eletrônicos de 

forma ordenada;
• Nunca use nossos sistemas de TI 

para realizar atividades ilegais ou antié-
ticas, incluindo o download ou o envio 
de material ofensivo;

• Você precisa ficar vigilante quan-

to a ataques cibernéticos e atividades 
maliciosas, tais como phishing e relatar 
imediatamente qualquer incidente ao 
nosso Encarregado de Proteção de Da-
dos (dpo@medrio.com.br);

• O uso pessoal de nossos sistemas 
de TI não é permitido. Idem para o uso 
privado de mídias sociais;

• Respeite os copyrights de software 
de computador e cumpra os termos e 
condições de licenças de softwares.

2.10. Incidentes de Segurança 

O incidente é o evento adverso que 
conduz à destruição, perda, alteração 
e acesso não autorizados de dados pes-
soais, de maneira acidental ou ilícita. 

A Med-Rio preza pela prevenção, res-
posta e avaliação adequadas de inci-
dentes, buscando evitar e reagir pronta-
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mente a eventuais violações de dados. 
Contamos com um Comitê de Gestão 
de Crises previamente treinado para 
atuar nesses casos.

Papel de nosso colaborador:
• Comunique imediatamente o En-

carregado de Proteção de Dados 
(dpo@medrio.com.br) se desconfiar 
de qualquer incidente ou potencial in-
cidente com dados pessoais.



III - Respeitando 
nosso pessoal
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3.1 Igualdade e Diversidade

Cada empregado é um integrante 
importante da equipe da Med-Rio, e 
nós valorizamos a diversidade de pes-
soal. Nosso compromisso é proporcio-
nar um ambiente reconhecido por sua 
igualdade e diversidade, e trataremos 
todos com justiça, respeito e dignida-
de. Não toleramos nenhuma forma de 
discriminação de colegas ou outras pes-
soas afetadas pelas nossas rotinas de 
trabalho. Discriminação inclui todo tra-
tamento desigual, exclusão ou preferên-
cia com base em raça, gênero, idade, 
deficiência, orientação sexual, religião, 
posições políticas, origens nacionais ou 
étnicas ou qualquer outra característica 
que resulte em comprometer o princípio 
da igualdade.

Papel de nosso colaborador
• Trate a todos com justiça, respeito 

e dignidade.
• Baseie suas decisões relacionadas 

ao trabalho em mérito, e não em outras 
características que resultem em compro-
metimento do princípio da igualdade.

3.2 Assédio e Intimidação

Cortesia e respeito são aspectos im-
portantes para um ambiente de trabalho 
e relacionamentos comerciais saudá-
veis. Esperamos que você trate de for-
ma respeitosa todos com quem entrar 
em contato através de seu trabalho ou 
de atividades relacionadas a ele. Não 
toleraremos qualquer conduta verbal ou 
física que represente assédio a outras 
pessoas, que atrapalhe o desempenho 
profissional de outros ou que gere um 
ambiente de trabalho hostil.

Papel de nosso colaborador 
• Tome medidas para criar e manter 

um bom ambiente de trabalho.
• Nunca pratique assédio, bullying, 

violência no local de trabalho ou ou-
tro comportamento que os colegas ou 
parceiros comerciais possam considerar 
ameaçador ou humilhante.

• Mensagens ofensivas, comentários 
pejorativos e piadas inapropriadas nun-
ca são aceitáveis.

• Respeite os costumes ou a cultura de 
outras pessoas.
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3.3 Prevenção e Segurança

A visão de prevenção e segurança 
da Med-Rio é de nenhum dano. Nosso 
compromisso é proporcionar um am-
biente seguro e protegido para nosso 
pessoal em nossas instalações. Neste 
contexto, prevenção e segurança signi-
ficam prevenção de todos os acidentes 
e incidentes relacionados a pessoas, 
ambientes e bens. Trabalhamos con-
tinuamente no aprimoramento e no 
aperfeiçoamento de nossas iniciativas 
de prevenção e segurança em nossas 
clínicas.
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Papel de nosso colaborador 
• Prevenção e segurança são respon-

sabilidades de todos, e você deve com-
preender e agir de acordo com suas 
obrigações para contribuir com um am-
biente de trabalho seguro e protegido.

• Pare seu trabalho imediatamente se 
considerá-lo inseguro.

• Reporte qualquer incidente ou condi-
ção insegura o mais rapidamente possível.

• Conheça os procedimentos de 
emergência que se aplicam ao seu local 
de trabalho ou à sua função.
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IV - Conduzindo 
nossos negócios
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4.1 Anticorrupção

A corrupção dificulta atividades co-
merciais legítimas, desfigura o conceito 
de concorrência, arruína reputações e 
expõe empresas e indivíduos a riscos. 
Temos tolerância zero com qualquer 
forma de corrupção, incluindo suborno, 
propina e tráfico de influência. Cum-
priremos todas as leis e regulamentos 
anticorrupção aplicáveis e tomaremos 
medidas proativas para garantir que 
não ocorra corrupção relacionada às 
atividades da Med-Rio.

Transparência é vital no combate à 
corrupção. Estamos comprometidos a 
conduzir nossas atividades de manei-
ra aberta e transparente, promovendo 
a transparência em nosso mercado 
e apoiando iniciativas de combate à 
corrupção onde quer que estejamos im-
plantados com nossas clínicas.

Papel de nosso colaborador 

• Nunca pratique, autorize ou tolere 
corrupção em nenhum momento, por 
qualquer motivo.

• Nunca ofereça ou aceite uma van-
tagem inapropriada. Uma vantagem 
inapropriada é uma vantagem que não 
tem propósito comercial legítimo e é 
concedida para influenciar a decisão 
da pessoa que a recebe.

• Conheça o seu parceiro comercial, 
conheça o nosso código de conduta e 
nunca se envolva com outros para fazer 
algo que não podemos fazer de manei-
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ra ética ou legal por conta própria.
• Participe dos treinamentos anticor-

rupção requeridos e entenda os riscos 
que você enfrenta no seu trabalho.

4.2 Conflito de Interesses

A Med-Rio respeita seu direito de geren-
ciar seus assuntos e investimentos pesso-
ais. Porém, um conflito de interesses pode 
ocorrer quando seus interesses pessoais 
e os da Med-Rio forem diferentes e isso 
puder interferir na sua forma de tomar a 
decisão certa para a Med-Rio. Espera-
mos que você sempre aja de acordo 
com os interesses da Med-Rio quando 
estiver representando a empresa. Você 
também deve evitar situações que po-
deriam ser percebidas como um confli-
to de interesses.

Papel de nosso colaborador 

• Não trabalhe em qualquer ativi-
dade da Med-Rio na qual as seguintes 
pessoas tenham um interesse financeiro: 
você, seu companheiro, parente próxi-
mo ou qualquer outra pessoa com quem 
você ou eles tenham relações próximas.

• A mesma restrição se aplica quan-
do houver outras circunstâncias que 
ponham em xeque a confiança na sua 
maneira de atuar de acordo com os in-
teresses da Med-Rio.

• Seja aberto, informe e discuta 
com seu líder qualquer situação que 
possa levar a um conflito de interesses 
real ou presumido.



4.3 Registros e Relatórios 
Financeiros e Comerciais

Registrar e reportar informações fi-
nanceiras ou referentes à área de RH 
para nossos contadores de maneira 
completa, precisa e objetiva é essen-
cial para a credibilidade e a reputa-
ção da Med-Rio. Isso também é um 
pré-requisito para cumprir obrigações 
e normas legais. Estamos comprometi-
dos com a transparência e a precisão 
em todas as nossas negociações, e 
forneceremos divulgação total, justa, 
precisa e compreensível em nossos ba-
lanços contábeis.

Papel de nosso colaborador

• Os dados e informações que você 
fornece para os nossos livros contábeis 
e registros devem ser precisos, comple-
tos e fidedignos. Isso se aplica tanto 
para informações financeiras, quanto 
para aquelas que não são financeiras.

• Qualquer informação contábil que 
você forneça deve estar correta e regis-
trada de acordo com as leis aplicáveis e 
as normas de contabilidade relevantes.

• Nunca insira entradas falsas, enga-
nosas ou artificiais em nossos livros con-
tábeis ou registros. Qualquer ato inten-
cional que resulte em uma declaração 
inapropriada em nossos registros finan-
ceiros pode ser tratado como fraude.

• Sempre exercite o mais alto padrão 
de prudência ao preparar registros co-
merciais, operacionais e financeiros 

para garantir informações completas, 
justas, precisas e compreensíveis em to-
dos os nossos relatórios, incluindo tam-
bém todas as informações inerentes à 
área de TI.

4.4 Propriedades e Bens

Confiamos os bens da Med-Rio à 
você para que faça seu trabalho de 
maneira eficaz. Você é responsável 
pela proteção desses bens contra per-
da, roubo e utilização indevida. Os 
bens da Med-Rio incluem instalações, 
equipamentos, computadores, software, 
informações, direitos de propriedade 
intangíveis e ativos financeiros. Não to-
leraremos qualquer utilização indevida 
de nossos bens para benefício pessoal 
ou qualquer declaração inapropriada 
intencional sobre horários de trabalho 
registrados ou reembolsos. O ato de re-
tirar qualquer propriedade da empresa 
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que esteja em nossas instalações, sem 
permissão, é considerado roubo.

Papel de nosso colaborador
 • Qualquer uso de bens da Med-Rio 

para fins que não sejam diretamente rela-
cionados ao nosso negócio, exceto quan-
do especificamente mencionado neste 
Código, requer permissão do seu líder.

• Garanta que os documentos usa-
dos para obter fundos da empresa se-
jam precisos e completos. Isso inclui 
folhas de ponto, faturas, obtenção de 

benefícios e relatórios de reembolso de 
despesas, e qualquer documentação re-
lacionada. Registros imprecisos ou sem 
comprovação podem ser tratados como 
fraude.

• Como líder, você precisa garantir 
um controle apropriado antes de apro-
var qualquer folha de ponto, fatura, 
obtenção de benefício e relatório de 
reembolso de despesa, bem como a 
documentação associada, das pessoas 
de sua equipe.



IV - CONDUZINDO NOSSOS NEGÓCIOS 3



www.medriocheck-up.com.br | 27 

V - Relação com 
parceiros comerciais

www.medriocheck-up.com.br | 27 



5.1 Fornecedores e Parceiros 
Comerciais

Relacionamentos comerciais base-
ados em confiança e transparência 
são vitais para os nossos negócios. 
Nossos fornecedores e parceiros co-
merciais são essenciais para o nos-
so negócio, mas também podem nos 
expor a riscos operacionais, jurídicos 
e de imagem. Esperamos que nossos 
fornecedores e parceiros comerciais 
cumpram as leis aplicáveis, respeitem 
os direitos humanos internacionalmen-
te reconhecidos e sigam padrões éti-
cos consistentes com nossos requisitos 
éticos ao trabalharem para nós ou 
em conjunto conosco. Procuramos tra-
balhar com outros para compartilhar 
nosso compromisso com a ética e a 
conformidade, e gerenciamos riscos 
por meio do conhecimento profundo 
de nossos fornecedores e parceiros 
comerciais.

Papel de nosso colaborador

• Antes de estabelecer ou reatar qual-
quer relação comercial, você precisa se-
guir nossos procedimentos descritos no 
Código de Conduta Med-Rio.

• Comunique nossas expectativas de 
forma regular e clara aos nossos forne-
cedores e parceiros comerciais.

• Reporte qualquer conduta inapro-
priada de um fornecedor ou parceiro 
comercial ao seu líder ou à controlado-
ria da Med-Rio.

5.2 Intermediários

Intermediário é um tipo específico de 
parceiro comercial que inclui agentes, 
consultores, lobistas e outros que atuem 
como um elo entre uma empresa e ou-
tras partes. Na Med-Rio, não temos 
intermediários que atuem em nome de 
nossa empresa.

Papel de nosso colaborador

• Eventualmente, qualquer intermediá-
rio com o qual você pretenda estabele-
cer relações comerciais, deverá ser sub-
metido ao nosso Código de Conduta e, 
autorizado previamente pela direção da 
Med-Rio.

5.3 Concorrência Justa

Acreditamos nos benefícios da concor-
rência. E, a Med-Rio sempre competirá 
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de maneira justa e eticamente defensá-
vel. Cumpriremos todas as leis de con-
corrência aplicáveis. Não praticaremos 
nem toleraremos qualquer um que prati-
car comportamentos anticompetitivos.

Papel de nosso colaborador

• Não participe de acordos anticom-
petitivos ou pratique condutas anticom-
petitivas, tais como acertar preços com 
concorrentes.

• Nunca compartilhe informações co-
mercialmente sensíveis com concorren-
tes. Fique atento à situações em que tais 
informações possam ser trocadas, e se 
posicione contra a divulgação de infor-
mações por outras pessoas. 

• Leis de concorrência são complexas 
e frequentemente exigem uma avaliação 

detalhada dos fatos. Se tiver dúvidas, 
busque aconselhamento com o seu líder.

5.4 Presentes, Hospitalidade e 
Despesas

As relações com nossos parceiros 
comerciais podem ser desenvolvidas 
e reforçadas por meio de networking 
e interações sociais legítimas. Porém, 
oferecer ou aceitar presentes e hospi-
talidade pode ser considerado cor-
rupção em determinadas situações, e 
temos limites estritos de quando per-
mitimos a oferta ou a aceitação de 
presentes e hospitalidade.

Como regra geral, não oferecemos 
ou aceitamos presentes, exceto itens 
promocionais de valor mínimo, como, 



por exemplo, nossos livros voltados 
para a prevenção de doenças. Somen-
te oferecemos ou aceitamos hospitali-
dade quando há um motivo comercial 
claro para que a Med-Rio participe, e 
desde que os custos envolvidos sejam 
razoáveis. Sempre pagamos nossos 
próprios custos relativos à viagens, 
acomodações e outras despesas rela-
cionadas. Exceto quando estipulado 
no Código, não pagamos viagens, 
acomodações e outras despesas rela-
cionadas para terceiros.

Papel de nosso colaborador

• Nunca ofereça ou aceite presen-
tes, exceto itens promocionais de va-
lor mínimo.

• Antes de aceitar ou oferecer hos-
pitalidade, assegure-se de que ela es-
teja de acordo com nossos requisitos. 
A aprovação por escrito de seu líder é 
necessária, a não ser que a hospitalida-
de seja claramente aceitável.

• Pergunte-se sobre a forma como 
a aceitação ou oferta seria percebida 
por outras pessoas e nunca ofereça 
nem aceite nada que seja, ou que po-
deria ser, percebido como uma vanta-
gem imprópria.

• Garanta que todas as aceitações 
e ofertas de hospitalidade sejam aber-
tas, transparentes e apropriadamente 
documentadas.
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6.1 Nossos diferenciais de 
mercado

A Med-Rio reconhece que o primeiro 
dever do profissional da saúde é agir 
tendo em mente o melhor para os pa-
cientes. Assim nossos diferenciais de 
mercado serão permanentemente atua-
lizados de forma a oferecer aos nossos 
clientes segurança, experiência, confor-
to, modernidade, inovação e qualidade 
total no momento em que realizam seus 
exames preventivos.

São eles atualmente:

• Ao longo dos últimos 30 anos de 
atividades voltadas para a prevenção 
e promoção da saúde, nossa equipe 
médica multidisciplinar realizou mais de 
150 mil check-ups médicos em profissio-
nais estratégicos das maiores empresas 
brasileiras e multinacionais;

• Nossas instalações devem ser mo-
dernas, dotadas de equipamentos que 

agregam prevenção, todos de última 
geração, com conforto total e segu-
rança para os clientes. Os prédios 
onde são implantadas nossas unida-
des – Torre do Rio Sul – em Botafogo 
e – Barra Prime – na Barra da Tijuca, 
devem ser elegantes e dispor de es-
tacionamentos próprios e, longe de 
ambientes hospitalares. Entendemos o 
hospital como local para se internar 
doentes. Nosso trabalho deve ser de-
senvolvido para evitar que o cliente 
necessite desses estabelecimentos;

•As nossas equipes de médicos multi-
disciplinares e administrativa devem ser 
permanentemente capacitadas e inte-
gradas para oferecer a melhor presta-
ção de serviço, interagir com os clientes, 
sempre de forma motivada, competente 
e acolhendo a todos, calorosamente;

• Todo material de contato com os 
clientes deve ser descartável;

• A equipe médica deve ser contra-
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tada pela Med-Rio sob forma de PJ. As-
sim, não devemos contrariar a Súmula 
Vinculante 331 do Tribunal Superior do 
Trabalho e não repassar passivos traba-
lhistas aos nossos contratantes;

• Nossa equipe médica deve ser 
constituída por vários professores uni-
versitários que dominam vários idiomas. 
Nesse contexto, quem contrata check-up 
médico deve conhecer a formação e os 
curriculum vitae dos médicos envolvidos 
nos exames de seus executivos;

• Da mesma forma, devemos conhe-
cer profundamente, in loco, o laboratório 
que realiza as análises clínicas de nossos 
clientes, suas instalações e equipes;

• Para conforto de nossas clientes, a 
Med-Rio deve dispor, em suas duas unida-
des, de mamógrafos digitais para comple-
mentar o check-up médico feminino;

• Para controle e segurança na pres-
tação dos serviços, dispor de central 
de esterilização para equipamentos 
invasivos (retossigmoidoscopia) e, 
manter total higiene dos vestiários e 
ambientes onde são servidos o café 
da manhã e lanche;

• Sempre em busca da qualidade 
total, a Med-Rio Check-up deve ser 
anualmente certificada pela DNV – Cer-
tificadora Internacional de Saúde - de 
acordo com a ISO-9001:2015 ou de 
outra certificação mais atualizada;

• O nosso check-up médico deve ser 
o mais completo programa integrado 
de Medicina Preventiva e promoção 

à saúde, equiparado aos de grandes 
centros internacionais que atuam na 
prevenção, sendo modernizado e atua-
lizado permanentemente;

• Atentos à segurança dos clientes, a 
Med-Rio Check-up deve dispor de um 
cardiologista clínico que examina o 
cliente em repouso, antes da realização 
do teste de esforço. O teste de esforço 
deve ser conduzido por um cardiologis-
ta-ergometrista, como uma das etapas 
do nosso programa; 

• Humanização, conforto total e am-
bientes aconchegantes devem fazer 
parte do conceito de check-up médico 
da Med-Rio Check-up. Nossa empresa 
deve ser “benchmark” para o mercado;

• A Med-Rio Check-up deve funcionar, 
normalmente, aos sábados, pela manhã 
e tarde, nas duas unidades, para maior 
comodidade de nossos clientes;

• A Med-Rio Check-up deve disponi-
bilizar dias exclusivos para check-ups 
masculinos e femininos, e dispor de am-



bientes com internet, TV à cabo, Wi-Fi, 
I-Pad’s, laptops, jornais digitais e livros 
de arte para maior conforto dos clientes;

• A realização do programa de che-
ck-up médico completo deve ter a dura-
ção média de 5 horas. Outros exames 
podem ser acrescidos ao programa, de 
acordo com a necessidade de cada 
cliente ou conforme pedido de seu mé-
dico assistente;

• Todos os exames e avaliações que 
integram o nosso programa de check-up 
médico devem ser realizados em am-
bientes próprios da Med-Rio e no mesmo 
endereço. Todos os nossos equipamen-
tos médicos devem ser de última geração 

possibilitando diagnósticos precisos e de-
vem ser aferidos periodicamente;

• Diariamente, recebemos clientes 
que buscam qualidade nos seus exa-
mes preventivos, provenientes de outras 
clínicas. Assim, caso o cliente tenha re-
alizado exames em outros lugares, os 
mesmos poderão ser trazidos à Med-Rio 
Check-up para serem integrados nas 
evoluções médicas individuais; 

• Os resultados de cada exame antes 
de serem divulgados aos nossos clien-
tes, devem ser revistos por três de nossos 
gerentes médicos;

• Uma vez realizado o check-up mé-
dico, os resultados deverão ser disponi-

VI - RESPEITO AOS CLIENTES 3



www.medriocheck-up.com.br | 35 

bilizados em 24 horas úteis, para todos 
os clientes. Os resultados poderão ser 
acessados através de computadores 
próprios, tablets, celulares e também, a 
partir de aplicativo exclusivo que pode 
ser baixado da App Store ou Play Sto-
re. Com esse aplicativo nossos clientes 
terão em mão o histórico de saúde que, 
em caso de emergência poderá salvar 
uma vida. O aplicativo também permite 
o recebimento de dicas de saúde, a in-
teração com a clínica e o conhecimento 
de nossa campanha de saúde anual;

• Nossa missão também é educar 
para a saúde. Assim, para cada clien-
te que realizar seus exames, a Med-Rio 

Check-up oferecerá um exemplar do li-
vro mais atual, escrito por nossos direto-
res. Anualmente, desenvolve Campanha 
voltada para a prevenção e promoção 
da saúde do cliente e, ao término do 
check-up médico, cada executivo rece-
berá também um exemplar da campa-
nha em pauta;

• Consulta de retorno: a Med-Rio con-
sidera o check–up médico o primeiro 
passo para a boa gestão da saúde do 
executivo. Após realizado o check-up 
médico, em consulta individual, desen-
volveremos programas de prevenção à 
saúde para cada cliente. As consultas 
pós-check-ups poderão ser realizadas 



remotamente, nos servindo do Google 
Meet 

• Os ganhos em saúde deverão ser 
demonstrados quando do próximo exa-
me. Para cada cliente, anualmente, 
desenvolveremos gráficos com vários 
parâmetros para que o mesmo possa 
acompanhar a evolução de sua saúde. 
Os executivos das empresas clientes 
poderão acesso às informações que 
ficarão à disposição online caso sejam 
autorizados de forma prévia e expressa 
pelo cliente.

• A Med-Rio Check-up deverá ser re-
ferência para os executivos das empre-
sas quando o assunto for saúde. Nossos 
médicos deverão apoiar as suas deman-
das, assim como, às dos médicos esta-
belecidos nas empresas clientes;

• Para acessar os resultados dos che-
ck-ups, os médicos da empresa cliente 
receberão as senhas dos exames rea-
lizados por seus executivos e, também, 
poderão interagir com nossos médicos, 
sempre que necessário, e sempre me-
diante autorização prévia e expressa 
do cliente.

Papel de nosso colaborador
• Àqueles que atuam no âmbito 

administrativo, devem atentar para as 
boas práticas de suas atividades, a fim 
de impactar nos resultados de satisfa-
ção total por parte de nossos clientes.

• Àqueles que atuam no campo médi-
co, o domínio dos diferenciais de mer-
cado da Med-Rio devem ser bem assimi-
lados e praticados, tendo como foco o 
descrito em nossa Missão e Visão.
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qualidade
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POLÍTICA DA QUALIDADE

Prestar serviços de CHECK-UPs médicos preventivos, antecipando e superando as ex-
pectativas dos clientes, atendendo às normas legais e legislação em vigor, exercendo 
padrões de gestão que garantam a excelência e a melhoria contínua dos seus serviços.

Objetivos da qualidade Indicador Fonte Fórmula de 
apuração Período Meta

Atender os clientes em 

relaçao a qualidade dos 

serviços

Satisfação do 

Cliente

Pesquisa 

Satisfação do 

Cliente

Clientes que 

indicam a Med-

Rio a um amigo. 

Questionário.

Anual => 95%

Promover o bem-estar e o 

contínuo aprimoramento 

humano e profissional dos 

seus funcionários 

Satisfação do 

Funcionário

Pesquisa de 

Satisfação

No de 

Concordo / 

No de pesquisa 

respondida

Anual => 70%

Treinamento PAT
No de Horas de 

treinamento
Semestral => 60h

Promover melhoria contínua 

no sistema de gestao da 

qualidade como ferramentas 

para fazer sempre o melhor

Melhoria 

de Processos
Planos de Ação

Quantidade 

de melhoria 

implantada

Semestre => 2

Buscar resultados que 

permitam realizar os 

investimentos necessários 

à continuidade e ao 

crescimento da empresa, 

atendendo às expectativas 

dos acionistas.

Eficácia 

Comercial
Faturamento

Crescimento 

do faturamento
Anual => 15%
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