
Olá Colaborador, conheça os principais 
pontos do nosso Código de Ética e 
Conduta! 

A Bioxxi incentiva o comportamento 
ético, íntegro e responsável de seus 
colaboradores. Parte dos nossos Códigos 
de Ética e Conduta, que compõem nosso 
Programa de Integridade e Política 
Anticorrupção, estão resumidos abaixo. 

A Bioxxi repudia toda e qualquer 
situação que configure conflito de 
interesses, caracterizados por situações 
em que os interesses pessoais se 
sobreponham aos interesses profissionais 
e corporativos. Se não estiver seguro com 
a situação, busque orientação nos canais 
de dúvidas disponibilizados pela Bioxxi. 
 
Em atividades externas, tenha cuidados 
redobrados para não gerar impactos 
negativos à imagem e reputação da 
Bioxxi.  

A Bioxxi prestigia a aptidão técnica e 
valoriza ambiente de trabalho sem 
abusos, privilégios ou preferências, 
afastando a contratação ou promoção 
de parentes quando houver 
subordinação direta ou indireta, em 
funções interdependentes, 
correlacionadas ou que possam 
caracterizar conflito de interesses. 

Se você se relaciona diretamente com 
Fornecedores e Parceiros, procure 
conhecer em detalhes os critérios de 
seleção e comportamento dispostos tanto 
na versão original do Código de Ética e 
Conduta, quanto no Guia de Conduta 
dos Fornecedores. 

A Bioxxi proíbe que sejam ofertados ou 
recebidos presentes, brindes ou 
hospitalidades em relacionamentos com 
agentes públicos ou políticos.  

A Bioxxi não tolera qualquer forma de 
discriminação, violência ou assédio. O 
relacionamento interpessoal deverá ser 
sempre pautado no respeito, educação, 
cordialidade, transparência e 
honestidade. 

A Bioxxi não permite o uso de álcool, 
fumos (cigarros, charutos, etc.), drogas e 
substâncias proibidas em suas 
dependências. O porte de armas só é 
admitido nas hipóteses autorizadas por 
lei, desde que devidamente autorizados 
e identificados pela empresa. 

Zele pelo local de trabalho e pela 
conservação dos recursos 
disponibilizados pela Bioxxi (como 
instrumentos de trabalho, materiais de 
escritório e limpeza, produtos e objetos 
usados para esterilização, telefone, 
computadores, etc). Evite desperdícios. 

A Bioxxi não tolera qualquer prática de 
fraude ou obtenção de vantagens ilícitas, 
sendo responsabilidade de todos zelar 
pela integridade, imagem e reputação 
da empresa e por seus ativos. 

Ao se relacionar com clientes, seja 
respeitoso, e transparente. Desempenhe 
seu papel com excelência, 
profissionalismo e agilidade. 

A Bioxxi não tolera qualquer tipo de 
ofensa, agressão, discriminação, ato 
desrespeitoso, má qualidade de serviços 
ou troca indevida de favores e proíbe a 
contratação ou o oferecimento de 
produtos e serviços ilegais ou que não 
estejam listados e aprovados pelos 
respectivos órgãos reguladores nacionais 
e internacionais. 

A Bioxxi mantém uma rígida Política 
Anticorrupção, que visa prevenir a 
ocorrência de qualquer hipótese de 
corrupção, contribuindo para a 
integridade no relacionamento com 
agentes públicos. 
 
A Bioxxi está empenhada contra práticas 
anticoncorrenciais e lavagem de 
dinheiro. 
 
É proibido facilitar, fornecer, enviar, 
encaminhar, divulgar ou compartilhar 
informações sensíveis ou confidenciais 
da Bioxxi ou de terceiro. 



Ninguém está autorizado a conceder 
entrevistas ou emitir opiniões públicas 
sobre assuntos referentes à Bioxxi, salvo 
se expressamente autorizado pela 
assessoria de imprensa ou da Diretoria.  

Busque conhecer mais sobre nossos 
compromissos socioambientais, 
relacionados ao bem-estar e 
sustentabilidade, voluntariado e 
comunidades do entorno e direitos 
humanos, saúde e segurança no 
trabalho. 
 
Lembre-se, cada colaborador é 
responsável pela sua conduta. O 
cumprimento das leis e demais regras e 
instrumentos internos ou externos, será um 
fator das avaliações periódicas de 
desempenho e promoções. O desrespeito 
poderá acarretar na aplicação de 
penalidades, incluindo a demissão. 
 
O Comitê de Ética e Compliance é a 
instância responsável pelo 
acompanhamento do nosso programa de 
integridade.  
 
Anote os canais que devem ser 
acessados para reportar uma conduta 
inadequada ou sanar suas dúvidas:  
 
a) e-mail: bioxxi@eticca.com.br  
b) Telefone 0800-71-777-25; 
c) Site: bioxxi.eticca.com.br/denuncia 
d) Caixas de 
sugestões/críticas/denúncias/elogios 
espalhadas pela Bioxxi. 
 
As denúncias são recebidas por 
consultoria externa, sendo garantido o 
direito ao anonimato, a proteção ao 
denunciante e o compromisso de não 
retaliação. 
 
Esse documento é um resumo e não 
substitui o original. Para maiores 
informações, consulte nosso Código de 
Ética e Conduta original ou as demais 
regras e instrumentos de integridade, 
como a nossa Política Anticorrupção, o 
Guia de Conduta dos Fornecedores ou 
o Regulamento Interno. 

 
 


