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Mensagem do Presidente

O Grupo AUSTA consolidou-se como um dos maiores grupos de saúde da
região noroeste do estado de São Paulo baseado em pilares e valores
bastante claros, essenciais para que ofereçamos aos nossos clientes e à
comunidade atendimento e serviços com qualidade e segurança e focados
na humanização.
Ao longo destas quase quatro décadas de existência, o AUSTA pauta suas
práticas assistenciais e os relacionamentos com colaboradores, parceiros,
prestadores e a comunidade pelos mais altos padrões de ética e integridade.
Para que as empresas mantenham esta reputação, é fundamental que cada
colaborador conheça nossos pilares e sua conduta, para que seja também
protagonista e nos ajude a fortalecer a missão, a visão e os valores de nosso
Grupo.
É justamente o objetivo deste Código de Ética e Conduta. Ele contém normas
e diretrizes que norteiam o AUSTA e reﬂetem nossos valores e representam a
forma como devemos agir e nos relacionar.
Relações que precisam ser sempre saudáveis, legítimas e alicerçadas na
integridade e na transparência.
Como parte desta instituição, nossas ações e postura e nosso engajamento
são essenciais para a disseminação e o cumprimento deste Código de Ética e
Conduta.
É imperioso, portanto, que nossos colaboradores e parceiros de negócio
conheçam este Código, suas normas e diretrizes, cuja observância é primordial para o crescimento, a sustentabilidade e a longevidade do Grupo
AUSTA.

Mário Jabur Filho
Diretor Presidente
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1. DISPOSIÇÕES
GERAIS

07

O Código de Ética e Conduta do Grupo AUSTA é a consolidação da ﬁlosoﬁa
empresarial construída ao longo de várias décadas de história da organização. Deﬁne o comportamento esperado de todos os funcionários e demais

Disposições Gerais

proﬁssionais, na condução de suas atividades diárias, e é de observância
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obrigatória.

1.1 Abrangência
Às diretrizes contidas neste

quais cabem a plena e total com-

Código de Ética e Conduta obri-

preensão, aceitação e cumprimen-

gam-se todos os funcionários,

to das normas. Sem exceção, todos

corpo clínico, estagiários, jovens

que representam o Grupo AUSTA

aprendizes, proﬁssionais tercei-

no desempenho de suas funções,

ros e parceiros prestadores de

direta ou indiretamente, devem

serviço, no desempenho de suas

pautar suas condutas funcionais e

funções no Grupo AUSTA, aos

atitudes em todas as situações.

1.2. Compromisso de Conhecer e Cumprir
Estabelecido o vínculo ou compro-

terceiros, na rescisão de contrato.

misso com o Grupo AUSTA, é dever

Cabe aos líderes e gestores, no

de todos exercer suas atividades

cumprimento de suas responsabi-

em consonância com este Código

lidades, zelar pela divulgação, pelo

de Ética e Conduta, independente-

esclarecimento e cumprimento

mente do cargo ou da função, esti-

deste Código de Ética e Conduta,

mulando e orientando os outros

exercer a liderança pelo exemplo

proﬁssionais. O não cumprimento

por meio de seus atos e demons-

pode resultar em medidas discipli-

trar integral e continuamente

nares e, no caso de parceiros e/ou

conformidade com o descrito

aqui. Recomendamos aos líderes e

Código de Ética e Conduta.

gestores das empresas parceiras

Em nome da transparência, este

que sejam imperativos na observân-

guia de comportamento individual

cia de seus atos, e que mantenham

e coletivo abrange as seguintes

coerência com o disposto neste

diretrizes:

• Utilização de ativos, recursos e informações
• Relacionamento com funcionários e demais proﬁssionais, parceiros,
terceiros, governo, agentes públicos, sociedade e meio ambiente
• Outras diretrizes como fraude, corrupção, brindes, gratiﬁcações,
patrocínio e integridade de processos de compras.

A divulgação deste Código de Ética

através do Qualidoc e do site.

e Conduta se dá por meio físico, ao

Dúvidas sobre a aplicação ou inter-

ser entregue a todos os funcioná-

pretação em situações concretas,

rios e proﬁssionais e aos próximos

com relação a este Código de Ética

a serem admitidos, no programa

e Conduta, devem ser encaminha-

de integração. Também está dis-

das para o gestor e, se necessário,

ponível para consulta em todos os

este as encaminhará ao setor de

computadores do Grupo AUSTA,

Recursos Humanos.

Disposições Gerais

• Princípios e responsabilidades
• Qualidade e segurança na assistência ao cliente
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2. NOSSO GRUPO

O Grupo AUSTA se iniciou com o AUSTA hospital, fundado em 1980, e consolidou-se como uma das principais instituições de saúde de São José do Rio
Preto e região. Nasceu do compromisso de atender seus pacientes de forma
completa e com princípios médicos de qualidade e segurança.
rios das empresas clientes.

a inauguração da AUSTAclínicas,

Visando promover saúde, bem-

hoje uma das operadoras de

estar e ações de prevenção, a

plano de saúde líderes do merca-

AUSTAclínicas implantou, em

do, com uma carteira com mais de

2017, a USI AUSTA, Unidade de

70.000 clientes. Posteriormente,

Saúde Integrada, que, com ambi-

inaugurou-se o AUSTA ocupacio-

ente planejado e equipe multipro-

nal, empresa especializada na

ﬁssional altamente capacitada,

área de consultoria em segurança

proporciona conforto, segurança

e medicina do trabalho que contri-

e resolução eﬁcaz para as necessi-

bui para a melhoria das condições

dades dos clientes.

de vida e de trabalho de funcioná-
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Nosso Grupo

Em 1989, o Grupo ampliou-se com
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3. PRINCÍPIOS E
RESPONSABILIDADES

3.1. Princípios do Grupo AUSTA
Todos os funcionários e demais proﬁssionais envolvidos na assistência à
saúde devem seguir os seguintes princípios:
tecnologias e outros recursos

evitar que qualquer assistência

disponíveis no Grupo.

prestada cause algum dano ao

f) Equidade: respeito à

paciente.

igualdade, oferecendo assistência

b) Efetividade: prover serviços

igualitária e não-discriminatória,

adequados às necessidades dos

que priorize a qualidade,

que deles se beneﬁciarão.

independentemente de

c) Assistência focada no

características pessoais.

cliente: oferecer assistência que

g) Privacidade e sigilo das

atenda e respeite preferências,

informações de clientes:

necessidades e valores dos

manter sigilo sobre dados de

clientes.

clientes do Grupo AUSTA,

d) Assistência no tempo

relacionados à identiﬁcação ou

adequado: reduzir esperas e

possível identiﬁcação, origem

atrasos àqueles que recebam ou

racial ou étnica, convicção

prestem cuidados, quando

religiosa, opinião política, ﬁliação

prejudiciais.

a sindicato ou a organização de

e) Eﬁciência e uso adequado

caráter religioso, ﬁlosóﬁco ou

dos recursos: evitar

político, além de dados

desperdícios e uso incorreto

referentes a saúde, vida sexual,

e/ou indevido de equipamentos,

genético ou biométrico.

3.2. Responsabilidades
Todos os funcionários e demais proﬁssionais a quem se destina este Código
de Ética e Conduta têm como deveres:
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Princípios e Responsabilidades

a) Segurança do paciente:

a) Zelar pela imagem e
reputação do Grupo AUSTA.
b) Servir ao Grupo e a seus

Princípios e Responsabilidades

clientes com qualidade,
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humanização, prontidão,
competência e
proﬁssionalismo, de forma a

pautadas pela transparência,
boa-fé e integridade,
independentemente de gerar
benefícios ao Grupo ou a
clientes.
f) Ser ético, assumir suas
decisões e atitudes, sem

garantir o melhor de suas

causar prejuízo aos outros

habilidades na execução das

e/ou obter proveitos para si

tarefas.

ou para terceiros.

c) Assegurar o cumprimento de

g) Cooperar com processos

leis, regulamentos, políticas e

internos e externos de

procedimentos em sua área

apuração, que visem elucidar

de atuação e/ou

eventos relacionados a sua

responsabilidade.
d) Procurar, sempre que
necessário, orientação e
apoio de seus líderes e

atividade proﬁssional ou
sobre os quais tenha
conhecimento.
h) Cumprir e fazer cumprir as

gestores, imediatos e

orientações deste Código de

mediatos, e das áreas

Ética e Conduta e comunicar

envolvidas, para a solução de
dúvidas e entendimentos das

qualquer violação.
i) Garantir e zelar pela

leis e políticas que devem ser

segurança dos dados pessoais

cumpridas.

e sensíveis dos clientes do

e) Ser honesto em qualquer
situação, saber quais são seus

Grupo AUSTA, para manter
sigilo de todas as informações

limites éticos e evitar realizar

sob a responsabilidade do

algo que não possa assumir

Grupo.

em público. Adotar condutas

4. ATIVOS,
RECURSOS E
INFORMAÇÕES DO
GRUPO AUSTA
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4.1. Uso e Proteção de Ativos
Todos os recursos do Grupo AUSTA, ﬁnanceiros ou físicos, devem ser utiliza-

Ativos, Recursos e Informações do Grupo AUSTA

dos exclusivamente para as ﬁnalidades designadas. São conﬁados aos
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funcionários e demais proﬁssionais, que se tornam responsáveis por sua
utilização, para uso apropriado na execução de suas tarefas, envolvendo
proteção contra o desperdício, perda, danos, mau uso, furto ou abuso.

4.2. Privacidade e Segurança da Informação
São consideradas informações

outros. É inaceitável a quebra da

conﬁdenciais quaisquer dados de

conﬁdencialidade ou o uso impró-

acesso restrito ou de caráter priva-

prio de informação conﬁdencial.

do que não seja de domínio públi-

Também é proibido, em qualquer

co ou que tenha seu sigilo protegi-

hipótese, utilizar informações

do. No Grupo AUSTA, essas infor-

sobre atividades, assuntos do

mações estão relacionadas a clien-

Grupo ou de clientes, mesmo que

tes, funcionários, demais proﬁssi-

não haja favorecimento próprio

onais, fornecedores, parceiros,

ou de terceiros.

planos de atividades, serviços,

As senhas de acesso são ferra-

dados técnicos, especiﬁcações,

mentas de proteção das informa-

documentação, práticas e procedi-

ções. Seu uso deve ser pessoal e

mentos, contratos, apresentações

intransferível. Seu compartilha-

e informações sobre mercados,

mento é considerado violação às

análises competitivas, bases de

diretrizes deste Código de Ética e

dados, aplicativos, invenções e

Conduta.

4.3. Controles Internos e Procedimentos Contábeis
O Grupo AUSTA mantém controles internos para avaliar e gerenciar riscos
corporativos capazes de impactar em suas atividades, ambiente e reputa-

ção. Todos os registros de atividades ﬁnanceiras e contábeis são feitos de
forma precisa, completa e verdadeira. Os controles relacionados devem
assegurar conﬁabilidade e pronta elaboração de relatórios e demonstrações ﬁnanceiras. O Grupo e funcionários envolvidos cooperarão, sempre

A destruição de registros ou documentos só poderá ocorrer mediante metodologia apropriada e cumprimento dos prazos legais, sejam relacionados a
clientes, funcionários, saúde ocupacional e segurança, meio ambiente,
impostos, contratos, ﬁnanças e projetos de responsabilidade social.
Com vistas a manter transparência e ética em operações ﬁnanceiras, não
será aprovado ou efetuado qualquer pagamento com intenção ou ciência de
que, no todo ou em parte, seja utilizado para qualquer ﬁnalidade que não
seja a descrita no documento comprobatório de pagamento.

4.4. Faturamento
O processo de faturamento da assis-

res de produtos e seus clientes.

tência prestada é realizado com

Observado o prazo legal, o Grupo

transparência, baseando-se no pron-

AUSTA mantém todos os registros

tuário do cliente e nos contratos

necessários para prestação de con-

ﬁrmados entre o Grupo e as opera-

tas, entre eles, prontuário médico e

doras de planos de saúde, terceiros

outros documentos, observado o

prestadores de serviços, fornecedo-

sigilo necessário.

4.5. Comunicações e Declarações à Imprensa
Toda e qualquer comunicação ou informação sobre produtos e serviços prestados devem ser verdadeiras, completas e atualizadas, sustentadas por evi-
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Ativos, Recursos e Informações do Grupo AUSTA

que necessário, com auditorias internas e externas.

dências cientíﬁcas, e promover interlocução ética e conﬁável com suas
partes interessadas.
Toda declaração à imprensa será realizada exclusivamente por representan-

Ativos, Recursos e Informações do Grupo AUSTA

tes autorizados, com a prévia aprovação da Diretoria e/ou do setor de
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Marketing, com o envolvimento da Assessoria de Imprensa.
O Grupo AUSTA mantém diálogo aberto e sistemático com suas partes interessadas e se compromete a transmitir as informações necessárias com
transparência e veracidade.

4.6. Proteção da Marca e
Propriedade Intelectual

vios ou utilização para benefícios pessoais. O mesmo cuidado e respeito
devem ser estendidos à propriedade

A marca do Grupo AUSTA e os

intelectual de terceiros.

conhecimentos produzidos
internamente no desenvolvimento de suas atividades ou
em parceria são patrimônios

4.7. Internet,

institucionais e devem ser pro-

E-mail, Mídias Sociais e

tegidos por todos a quem este

outras Mídias

Código de Ética e Conduta se
aplica.

Com intuito de orientar o uso respon-

A propriedade intelectual diz

sável e ético da internet, e-mail, mídi-

respeito ao seu direito de pro-

as sociais e outros meios de divulga-

teção a ideias, criações desen-

ção, funcionários e demais proﬁssio-

volvidas internamente ou em

nais devem seguir, entre outras, as

parceria, incluindo marcas,

seguintes diretrizes:

patentes, direitos autorais,
registros de software, entre

a) Não manifestar opiniões que

outros.

deem a entender ou a

Deve-se proteger a marca e

subentender que se trata de

propriedade intelectual do

posicionamento oﬁcial do Grupo

Grupo AUSTA de mau uso, des-

AUSTA.

proﬁssionais, parceiros e

b) Não divulgar ou compartilhar

fornecedores.

imagens, vídeos ou
informações internas do

d) Não abrir e-mail na rede de
computadores do Grupo

tenham sido divulgadas nos

AUSTA sem conhecer a

canais oﬁciais deste.

procedência. Em caso de

c) Não expor informações, de

dúvidas, o setor de Suporte da

qualquer tipo, sobre clientes,

Tecnologia da Informação deve

funcionários, demais

ser consultado previamente.

Equipamentos como computadores e servidores, inclusive e-mails enviados
e recebidos, comunicados internos, são de propriedade do Grupo AUSTA.
Seus conteúdos não são considerados privados. É reservado o direito, sem
aviso prévio, de bloquear e monitorar o uso.
São realizados monitoramentos e auditorias pela área de Tecnologia da
Informação sem aviso prévio. Gestores imediatos ou mediatos podem solicitar relatórios a qualquer momento.
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Grupo AUSTA que não
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5. O GRUPO
AUSTA, SEUS
FUNCIONÁRIOS
E DEMAIS
PROFISSIONAIS

O Grupo AUSTA preza por um ambiente de trabalho seguro, adota ações que
promovam e protejam a saúde dos funcionários e demais proﬁssionais,
através de controle e/ou eliminação de riscos. São deveres:

Funcionários e demais
proﬁssionais comunicar

b)

proﬁssionais que atuam nas

e/ou violações às regras de

dependências do Grupo

segurança.

AUSTA não devem usar

Apresentar comportamento

bebidas alcoólicas ou outras

seguro, obedecer às normas

substâncias químicas, entre

de segurança gerais e utilizar

elas cigarro, durante período

equipamentos individuais e

de trabalho, nem assumir

coletivos adequados e

suas funções sob efeito

disponibilizados pela

desses produtos.
f)

Em situações de emergência,

Toda situação de risco, seja

saber como agir, e adotar

devido a instalações ou

atitudes e providências

comportamentos

previamente orientadas e
treinadas.

inadequados, ou ainda
acidentes e/ou situações de
quase-acidente, devem ser

d)

Funcionários e demais

quaisquer preocupações

empresa.
c)

documentos vigentes.
e)

g)

Deve ser assegurada a
inclusão,

notiﬁcados aos gestores e

independentemente de sexo,

em canais especíﬁcos para

idade, orientação sexual,

este ﬁm.

necessidades especiais,

Regras relativas à saúde e

origens raciais ou sociais,

segurança no trabalho, bem

crenças religiosas, opiniões

como orientações para

políticas ou ﬁlosóﬁcas,

manutenção da ordem e

relacionadas a recrutamento

organização dos ambientes,

e seleção, treinamento e

devem ser respeitadas e

desenvolvimento, com

seguidas segundo

equidade e bom convívio, em

orientações das legislações e

todos os ambientes e níveis
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O Grupo AUSTA, seus Funcionários e demais Proﬁssionais

a)

O Grupo AUSTA, seus Funcionários e demais Proﬁssionais

h)
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hierárquicos.

ações com transparência e

Todos devem ser tratados

ética, com foco em

com respeito e dignidade.

resultados, espírito de

Não é permitida nenhuma

equipe, lealdade, qualidade

forma de trabalho forçado,

e segurança do atendimento

infantil, ou qualquer

ao cliente, com interação e

discriminação, ameaça,

cooperação entre as áreas e

coerção, abuso e assédio em

colegas de trabalho, no

local de trabalho, para

desempenho de suas

manutenção de um

funções.

ambiente livre de quaisquer

i)

comportamentos agressivos

desenvolvidas com
eﬁciência, dedicação e

sexual.

dentro dos mais elevados

Nas relações no ambiente de

padrões proﬁssionais e de

trabalho, todos devem

qualidade.
m) Devem ser seguidas as

polidos e respeitosos, e

regras relacionadas a

tratar colegas da mesma

vestuário (uniforme e

forma como gostariam de

vestimentas, quando for o

ser tratados. Deve haver

caso), locais permitidos para

também respeito à

entrada e saída, identiﬁcação

privacidade.

e apresentação pessoal,

Conversas e trocas de

além das diretrizes

informações devem ser

determinadas para cada

pautadas no respeito, sem

função, assim como padrões

incentivo ou disseminação

formais esperados para a

de conteúdo de credibilidade

vida corporativa e para o

duvidosa ou não que

ambiente de atendimento
médico-hospitalar.

exponha e/ou constranja a
vida proﬁssional ou
k)

As tarefas devem ser

ou de assédio moral ou

empenhar-se em ser gentis,

j)

l)

n)

Todos os padrões de

particular.

trabalho, horários, normas,

Todos devem pautar suas

políticas e programas

estabelecidos pela empresa
devem ser cumpridos.
o)

desenvolvimento contínuos.
r)

e/ou informação imediata

demais pessoas, seja formal,

aos gestores sobre não

presencial ou por telefone,

conformidades, bem como

devem ser mantidos de

de fatos ou condições que

forma respeitosa, levando

possam ocasionar falhas,

em conta o compromisso de

incidentes ou acidentes, de

todos com a imagem do

qualquer nível, dano ou

Grupo AUSTA e com a

impacto.
s)

ambiente de trabalho e

integridade de informações

padrão de relacionamentos.

e documentos, sem

Pode haver monitoramento

alteração de teor ou
deturpação.

de conteúdo.
Ambientes, recursos e locais

t)

Funcionários e demais
proﬁssionais não devem

de trabalho devem ser

q)

Deve-se manter a

utilizados e frequentados

divulgar propagandas

apenas por funcionários e

políticas, comerciais, de

proﬁssionais autorizados,

cunho religioso ou material

para desempenho de suas

promocional com seu

funções, dentro de horários

próprio nome, nas

e jornadas estabelecidos.

dependências do Grupo

Deve ser garantida, a todos

AUSTA, nem utilizar recursos

os envolvidos, participação

da empresa para tal ﬁm,

em ações de

incluindo telefone, papel,

acompanhamento e

endereço de correio

desenvolvimento técnico e

eletrônico e outros recursos.

comportamental, com

u)

Qualquer outro emprego ou

abertura e transparência em

atividade, com ou sem

diálogos sobre desempenho

remuneração, não deve

junto à liderança, com foco

prejudicar, direta ou

na melhoria e no

indiretamente, o
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O Grupo AUSTA, seus Funcionários e demais Proﬁssionais

Contatos com clientes ou

manutenção do bom

p)

Deve haver comunicação

v)

desempenho do trabalho no

para colegas, familiares ou

Grupo AUSTA.

terceiros, ou ganhos

Não é permitida a

indiretos.

O Grupo AUSTA, seus Funcionários e demais Proﬁssionais

comercialização de
quaisquer produtos dentro
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w)

x)

indireta, entre familiares e

empresas do Grupo AUSTA.

parentes até terceiro grau,

Funcionários e demais

no ambiente de trabalho. A

proﬁssionais não devem

admissão de parentes ou

criticar publicamente colegas

conhecidos deve ser

de empresas, clientes,

autorizada pelo RH. E que

proﬁssionais, concorrentes e

este relacionamento não

fornecedores.

interﬁra nas atividades,

Em qualquer circunstância, é

tampouco no convívio

Grupo AUSTA, direta ou

z)

de subordinação direta ou

das dependências das

proibido usar a marca do

y)

aa) Não podem manter relação

corporativo e proﬁssional.
bb) Todo funcionário, em

indiretamente, para

situação de atendimento,

qualquer atividade fora das

como acompanhante ou

responsabilidades do cargo

responsável de familiar e/ou

ou da função, ou para

amigo de paciente em

benefício próprio.

atendimento, deve observar

Funcionários e demais

os ﬂuxos do serviço em

proﬁssionais não devem

questão e normas

aceitar qualquer tipo de

estabelecidas e utilizar

remunerações ilegais,

canais de comunicação

propinas, vantagens,

disponíveis aos clientes

presentes ou qualquer outro

externos se necessário, sem

benefício ilícito ou antiético.

tomar ações ou

Não podem também utilizar-

encaminhamentos que

se do cargo e/ou da função

possam gerar interferências

para obter informações

ou quebras de rotinas,

privilegiadas, facilidades ou

diferenciando as situações

vantagens pessoais, para si,

de atendimento e trabalho,

utilizando os serviços com

princípios, valores e

critério e sem desperdícios.

fundamentos deste Código

cc) Sempre que estiver
representando a empresa ou

de Ética e Conduta.
dd) Em caso de utilização de
uniforme e/ou crachá de

impactar a imagem, própria

identiﬁcação fora do

ou do Grupo AUSTA,

ambiente de trabalho, deve-

incluindo a participação em

se zelar pela conduta e evitar

eventos comemorativos ou

expor negativamente a

informais, o funcionário e

reputação do Grupo AUSTA,

demais proﬁssionais deverão

assim como ao dirigir

empregar em sua conduta

veículos da empresa,

os princípios éticos

quando a função exigir, e ter

condizentes com todos os

como princípio o respeito às
legislações vigentes.

5.1. Atuação dos Líderes
Os líderes têm por responsabilidade fazer a gestão justa e adequada ao planejamento, na supervisão geral de sua área ou de seu setor, na liderança da
equipe, na execução dos planos de trabalhos propostos, no cumprimento
de metas estabelecidas, nas tarefas interdisciplinares com seus pares e na
demonstração e no cumprimento dos indicadores propostos e associados à
atividade. Constituem atitudes da liderança:
um bom ambiente de
a)

Respeitar e assegurar o

trabalho, zelar pelo

cumprimento das políticas

patrimônio e cumprir prazos

de Gestão de Pessoas, na

estabelecidos para
atividades.

sua relação com seus
subordinados.
b)

Empenhar-se para manter

c)

Receber sugestões,
reclamações ou denúncias
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quando as ações puderem

de seus subordinados, e dar

quanto ao desempenho, e

encaminhamentos

não delegar a terceiros essa

adequados sempre que

função.

O Grupo AUSTA, seus Funcionários e demais Proﬁssionais

necessário.
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d)

e)

Não tolerar ou exercer

Elogiar e/ou advertir,

atitudes que conﬁgurem

pessoalmente e de maneira

qualquer forma de

adequada, seus liderados

desrespeito no ambiente de
trabalho.

5.2. Conﬂitos de Interesses
O conﬂito de interesse deve ser evitado, ao ser caracterizado por qualquer
oportunidade de ganho pessoal para funcionários e demais proﬁssionais,
que possa representar, direta ou indiretamente, impacto adverso aos interesses do Grupo AUSTA, suas atividades e imagem. Embora não seja possível
listar todas situações que possam gerar conﬂito de interesses, seguem
alguns exemplos:
dedicado ao Grupo AUSTA
a) Utilizar instalações,
equipamentos ou quaisquer
recursos para benefício de

para ﬁns particulares, mesmo
que cientíﬁcos ou acadêmicos.
d) Manter relacionamento

prestadores de serviços,

pessoal ou estabelecer

parceiros ou terceiros.

sociedade formal ou informal

b) Conceder quaisquer

entre funcionários,

benefícios ou favorecimento

fornecedores e clientes, que

irregulares.

coloquem em dúvida a isenção

c) Utilizar tempo que
contratualmente deveria ser

dos primeiros como
representantes do Grupo
AUSTA.

6. O GRUPO
AUSTA E SEUS
CLIENTES
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Para ﬁns deste Código de Ética e Conduta, serão considerados clientes do
Grupo AUSTA o paciente, assim como seu representante legal, acompanhante ou visitante.

O Grupo AUSTA e seus Clientes

O relacionamento com os clientes deve sempre buscar o compromisso com
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o esclarecimento de dúvidas ou a satisfação de necessidades, em busca de
soluções que atendam aos interesses destes, de acordo com diretrizes deste
Código de Ética e Conduta, normas e procedimentos das áreas.

Os funcionários e demais

procedimentos internos, por

proﬁssionais, envolvidos com o

motivo de relacionamento ou

atendimento devem:

ordem pessoal, a quem quer
que seja, exceto em

a) Atender os clientes com

cumprimento decorrente de

humanização, respeito,

legislação e sob critérios e/ou

presteza, proﬁssionalismo,

autorização de instâncias

eﬁciência e qualidade, e

superiores.

fornecer, quando possível,

d) Evitar comentários pessoais

informações solicitadas de

sobre outros membros da

forma adequada, ou fazer

equipe ou sobre eventos

encaminhamentos e

ocorridos no ambiente de

direcionamentos adequados

trabalho. Questões sobre

para o atendimento, visando

relacionamento intra e extra-

a um relacionamento de

equipe devem ser tratadas

longo prazo.

em vias adequadas, jamais

b) Dar respostas claras e
objetivas, para atender a

diante de clientes.
e) Zelar para que todas as

anseios do cliente quanto a

críticas e sugestões de

informações sobre serviços

clientes sejam recebidas,

ou tratamentos aos quais é

encaminhadas, analisadas

submetido.
c) Jamais atender com
rompimento de normas e

com respeito e respondidas
dentro de prazo estabelecido
pelo setor responsável.

f) Direcionar e encaminhar

associar o resultado do

possíveis situações de conﬂito

serviço prestado à qualidade

envolvendo clientes,

de vida, e assim garantir

conforme ﬂuxos internos das

qualidade e eﬁciência no

áreas responsáveis, sem

atendimento.
k) Nas situações em que a

imediatistas.

relação entre equipe de

g) Solicitar a presença do líder

atendimento ou cuidado e

ou gestor imediato diante de

cliente estiver desgastada,

alguma diﬁculdade com o

insustentável, e/ou que seja

cliente, para auxiliá-lo na

solicitada a substituição, o

melhor conduta para aquela

Grupo AUSTA se compromete,

situação.

sempre que possível, a

h) Não incomodar clientes com

alternativa para garantir a

desnecessárias ao

continuidade do atendimento

atendimento. A abordagem

ou da assistência.

por parte de funcionários e

i)

j)

oferecer uma equipe

questões pessoais e

l)

O Grupo AUSTA se

demais proﬁssionais deverá

compromete a adotar

sempre visar a prestação de

procedimentos para a

serviço seguro e de qualidade

proteção das informações de

por parte do Grupo AUSTA.

clientes, para que se sintam

Agir com discrição, solicitar

confortáveis em fornecê-las e

apenas informações

possibilite às equipes de

necessárias aos clientes, e

atendimento ou cuidado

divulgar somente

melhores decisões. Não serão

informações estritamente

permitidas divulgações, em

necessárias ao desempenho

qualquer mídia, de qualquer

da atividade de atendimento

informação de cliente, salvo

ou cuidado.

em casos autorizados ou por

Manter o foco no cliente e

ordem judicial.
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adotar atitudes individuais ou
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7. O GRUPO
AUSTA E SEUS
PRESTADORES DE
SERVIÇOS, PARCEIROS
E TERCEIROS

De prestadores de serviços, parceiros e terceiros, com o objetivo de incentivar ambiente de trabalho justo e humanizado, o Grupo AUSTA espera alinhamento com os valores éticos explicitados neste Código de Ética e Conduta.

escolha dentro da relação custo-benefício, evitando contatos que visem interesses particulares e/ou pessoais, ou que não estejam previstos em contrato
formalmente assinado pelas partes, que deve ser cumprido de acordo com
a legislação vigente e as práticas leais de mercado.
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O Grupo AUSTA e seus Prestadores de Serviços, Parceiros e Terceiros

O relacionamento com o Grupo AUSTA deve ocorrer de forma ética e estritamente no âmbito da instituição, mediante processo que garanta a melhor
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8. O GRUPO
AUSTA E O
GOVERNO E
OS AGENTES
PÚBLICOS

O Grupo AUSTA tem absoluta neutralidade política e não faz contribuições,
sob qualquer forma, a partidos, organizações políticas ou candidatos a cargos eletivos.
É vedado aos funcionários e/ou demais proﬁssionais, direta ou indiretamenos ou de outros recursos a um agente público. O termo agente público aqui
inclui, de maneira geral, gestores ou funcionários de qualquer nível de entidades governamentais, candidatos a cargos públicos, gestores e funcionários de partidos políticos.
Sobre atos de ﬁscalização, toda notiﬁcação ou orientação de representantes
públicos, recebida por funcionários e demais proﬁssionais, deve ser imediatamente comunicada ao gestor da área para análises pertinentes, sem omissão que possa ocasionar descumprimento de prazos ou prejuízo de qualquer natureza.
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O Grupo AUSTA, o Governo e os Agentes Públicos

te, oferecer, prometer, conceder ou autorizar a entrega de valores monetári-
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9. O GRUPO
AUSTA E
A SOCIEDADE
E O MEIO
AMBIENTE

O Grupo AUSTA é comprometido com a sustentabilidade e a preservação do
meio ambiente, nele compreendido o do trabalho, conforme as seguintes
condutas:

meio ambiente e à saúde e
segurança de seus

sustentabilidade do meio
ambiente.
d) Promover ações educacionais

funcionários, demais

com objetivo de conscientizar

proﬁssionais, clientes e

sobre a importância de

pessoas que por ele

consumo e descarte

transitam.

adequado de materiais,

b) Proporcionar atualização de

produtos e resíduos, para

segregações e descartes

fortalecer a cultura de

corretos de resíduos gerados

reciclagem, sempre que

no ambiente hospitalar,

possível.

visando evitar desperdícios e
atitudes inseguras.
c) Considerar o ciclo de vida e o

e) Promover o desenvolvimento
humano através da inclusão
social, valorização da

consumo de produtos e

diversidade e realização de

serviços socioambientais,

ações de promoção e

para favorecer a

prevenção de doenças.
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O Grupo AUSTA e a Sociedade e Meio Ambiente

a) Prevenir potenciais riscos ao
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10. OUTRAS
DIRETRIZES

10.1 Fraude e Corrupção
Funcionários e demais proﬁssio-

como forma de obter vantagens

nais do Grupo AUSTA não poderão

ou manter suas atividades.
O Grupo AUSTA não aceita qual-

fraude, corrupção, suborno ou

quer ato de corrupção que envol-

sonegação ﬁscal. Não pagarão

va oferecer, pagar, solicitar ou acei-

nem oferecerão pagamentos, em

tar favores, direta ou indiretamen-

dinheiro ou em qualquer tipo de

te. Qualquer ato de que se tenha

favor, a representantes governa-

conhecimento deverá ser imedia-

mentais, funcionários públicos,

tamente comunicado aos gestores

candidatos a cargos públicos ou

imediatos, ou pelos canais de

outras entidades ou indivíduos,

comunicação aqui apresentados.

10.2. Lei Anticorrupção
De acordo com a Lei Federal n°12.846 de 1º de agosto de 2013, que dispõe
sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela
prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, além
de outras providências, o Grupo AUSTA se posiciona contra todo e qualquer
ato de corrupção. É vedada:
a) A participação em qualquer
forma de corrupção ou
suborno, incluindo

decisões em descumprimento
da legislação vigente;
b) Além da participação direta em

pagamentos ou outros modos

atos de corrupção, suborno ou

de conferir benefícios a

pagamento de propina, o

qualquer responsável,

conhecimento, incentivo ou

proveniente de instituição

qualquer participação indireta

pública ou privada, visando

em atos ilícitos anteriormente

inﬂuenciar a tomada de

nomeados.
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Outras Diretrizes

participar, incentivar ou aceitar
qualquer atividade que envolva

10.3. Brindes e Gratiﬁcações
No caso de recebimento ou pagamento em brindes e gratiﬁcações, se ofere-

Outras Diretrizes

cido por agente privado, devem ser observados os seguintes critérios:

38

a) Brindes distribuídos a título de
cortesia, propaganda, divulgação
habitual ou por ocasião de

Permanente, do Grupo
AUSTA.
d) Cortesias para eventos

eventos especiais e/ou datas

devem ser direcionados

comemorativas podem ser

ao setor de RH, que

recebidos, desde que não

conduzirá com o setor de

ultrapassem o valor nominal de

Marketing a distribuição

R$200,00 (duzentos reais), por
brinde.
b) Valores em dinheiro, a título de

igualitária.
e) Referente a visitas de
benchmarking, em caso

gratiﬁcação (por exemplo,

de fornecimento de

gorjetas), não podem ser aceitos.

transporte pelo parceiro

c) Inscrição para congressos,

ou fornecedor

cursos, eventos e capacitação de

organizador da visita, este

cunho exclusivamente

deve ser explicitado e

proﬁssional podem ser aceitos.

formalizado por e-mail. Os

Mas não é permitido pagamento

custos com alimentação e

em dinheiro diretamente ao

outros, advindos destas

proﬁssional. A condução destas

visitas, serão sempre de

situações deve ser direcionada ao

responsabilidade do

NEP, Núcleo de Educação

Grupo AUSTA.

10.4. Concorrência de Mercado
O Grupo AUSTA defende a liberdade de mercado e a livre iniciativa e compete no mercado com justiça e ética, dentro das leis vigentes.

10.5. Doações e Patrocínios
tes. Ao patrocinador é vedado qualquer benefício que não esteja devi-

sa, assistência à saúde, educação,

damente expresso no contrato de

ﬁlantropia ou qualquer outra

patrocínio. Patrocínios recebidos

ﬁnalidade, devem ser atos des-

para eventos institucionais ou cien-

comprometidos, sem geração de

tíﬁcos devem ser documentados e

qualquer tipo de vantagem ou con-

acompanhados pelo Núcleo de

trapartida material.

Educação Permanente, com prévia

Doações recebidas devem ser

ciência e aprovação da Gerência

gerenciadas pelo Grupo AUSTA,

Geral e da Diretoria.

que manterá registros de valores

Quaisquer funcionários e demais

recebidos de forma apropriada e

proﬁssionais, que sejam aborda-

com todas as informações neces-

dos por entidades ou pessoas inte-

sárias, para ﬁns de prestação de

ressadas em oferecer doações ou

contas.

patrocínios ao Grupo AUSTA devem

Patrocínios devem ser recebidos

direcionar a solicitação para o setor

ou pagos conforme contrato for-

de Marketing, que encaminhará

malmente ﬁrmado entre as par-

para análise da Diretoria.

10.6. Integridade nos Processos de Compras
Práticas leais de mercado e atendimento às leis que regulam a concorrência
norteiam os processos de compras e suprimentos do Grupo AUSTA, garantidas oportunidades transparentes e equitativas aos fornecedores e prestadores de serviços.
A deﬁnição e contratação de for-

ços são feitas a partir de critérios

necedores e prestadores de servi-

técnicos e éticos. Todos os proces-
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Outras Diretrizes

Doações feitas ao Grupo AUSTA ou
por ele, sejam para ﬁns de pesqui-

Outras Diretrizes

sos de compras devem ser devida-
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serviços do Grupo AUSTA devem

mente documentados por meio

comprometer-se com as políticas

de políticas e procedimentos que

e os procedimentos, respeitando

visam garantir o nível de serviço

este Código de Ética e Conduta,

p re s t a d o a u m c u s t o j u s t o .

agir de acordo com normas que

Eventuais benefícios ou vantagens

regulamentam o setor de saúde, a

vinculadas ao processo de com-

segurança e o ambiente de traba-

pra, como doações e incentivos,

lho, e respeitar a privacidade e o

devem ser regidos e regulados

tratamento de informações conﬁ-

pelo Conselho de Administração.

denciais e leis de concorrência e

Fornecedores e prestadores de

anticorrupção.

11. GESTÃO DO
CÓDIGO DE ÉTICA E
CONDUTA
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A gestão do Código de Ética e Conduta é realizada pelo setor de Recursos
Humanos, com acompanhamento da diretoria, em busca do controle e da
manutenção de suas regras, para assegurar o ﬁel cumprimento das diretri-

Gestão do Código de Ética e Conduta

zes nele estabelecidas. Às lideranças cabem, além da demonstração e aplica-
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ção das diretrizes, elaborar planos de ação sempre que solicitado pelo setor
de Recursos Humanos, para fortalecimento da cultura ética no Grupo AUSTA.
Cabe ao setor de Recursos Humanos, com a Gestão de Qualidade, Gerência
Geral e Diretoria do Grupo AUSTA, a revisão deste Código de Ética e Conduta,
quando julgar necessário, além da análise de casos de violações e sugestões.

11.1. Reporte de Violações
Todos os funcionários e demais pro-

ação e/ou medidas corretivas.

ﬁssionais que tenham conheci-

Essas podem resultar na aplica-

mento de quaisquer atos, fatos ou

ção de medidas educativas ou

práticas que violem o presente

disciplinares, dentre elas adver-

Código de Ética e Conduta têm ex-

tência, suspensão e/ou desliga-

presso dever de informar o fato ou

mento, sem prejuízo de eventual

evento, via gestor ou por canais de

medida legal. Algumas violações

comunicação. Os gestores que iden-

estarão sujeitas a notiﬁcação aos

tiﬁcarem ou receberem informa-

respectivos comitês e às comis-

ções ou denúncias de violações

sões de ética.

devem comunicar imediatamente o
setor de Recursos Humanos.

As informações prestadas pelo
denunciante serão tratadas de

Os relatos serão apurados pelo

forma conﬁdencial. Serão divulga-

setor de Recursos Humanos, que

das apenas às pessoas envolvidas

emitirá parecer com análises feitas

no processo de análise e investi-

com respectivas evidências, conclu-

gação. Não será permitido qual-

sões, recomendações, planos de

quer tipo de discriminação ou

retaliação aos funcionários e de-

ou que tenha como objetivo satisfazer interesses pessoais ou de
terceiros, ou denegrir a imagem

tas violações.

de terceiros ou do Grupo AUSTA,

O denunciante que comprovada-

disciplinares, conforme previsto

mente ﬁzer uma denúncia falsa,

na legislação em vigor.

poderá sofrer medidas legais ou

11.2. Canais de Comunicação e Denúncias de Violações
Os canais de comunicação disponibilizados pelo Grupo AUSTA reforçam seu
compromisso com as melhores práticas de ética, conduta e governança corporativa.
• Gestor imediato

Recursos Humanos, que se com-

Canal para todas as dúvidas e

promete com sigilo, conﬁdenciali-

informações. Funcionários e

dade e tratamento respeitoso. O

demais proﬁssionais podem solici-

denunciante, se identiﬁcado,

tar uma conversa ou reunião, no

receberá retorno de acordo com

momento em que surgirem dúvi-

prazos internamente estabeleci-

das ou outra necessidade.

dos. O Código de Ética e Conduta
também estará disponível em

• Código de Ética e Conduta

todos os computadores do Grupo

Disponível no site do Grupo

AUSTA.

AUSTA, o Código de Ética e Conduta e o Canal de Conduta, para

• E-mail:

denúncias de violação sempre

canaldeconduta@austa.com.br

referente ao Código. Este canal é

Canal externo para comunicações

acessado apenas pelo setor de

de violação do Código. Este e-mail
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Gestão do Código de Ética e Conduta

mais proﬁssionais, pelo fato de
terem informado de boa-fé supos-

é recebido somente pelo setor de

denunciante (caso se identiﬁque),

Recursos Humanos, que tratará

de acordo com prazos interna-

com sigilo e conﬁdencialidade, e

mente estabelecidos.

Gestão do Código de Ética e Conduta

compromete-se com o retorno ao
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11.3. Termo de Recebimento e Compromisso
com o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA do Grupo AUSTA
Preencha o Protocolo de Entrega que está na próxima página, destaque e
entregue ao setor de Recursos Humanos.

PICOTE PARA DESTACAR

PROTOCOLO DE ENTREGA

Declaro ter recebido, nesta data, o CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA do
Grupo AUSTA e tomado ciência do seu conteúdo. Fui informado sobre
os canais de comunicação para relatar possível violação do código ou
da legislação. Estou ciente que o descumprimento de quaisquer
normas do código poderá acarretar no rompimento de minhas
atividades junto ao Grupo, além de possíveis implicações legais.
Ciente e de acordo,

Nome do funcionário ou proﬁssional

Assinatura

Data

/

/

Gestão do Código de Ética e Conduta
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