
CÓDIGO DE CONDUTA





A Mérieux NutriSciences é provedora líder de serviços 
de testes alimentares, qualidade e sustentabilidade, 
e cresceu nos últimos 50 anos fundada nos melhores 
valores éticos, no mais alto conhecimento científico  
e no mais sólido sistema de qualidade para atender  
à nossa missão de saúde pública. Um dos nossos 
ativos mais valiosos é a nossa reputação como 

líder global comprometida com práticas honestas, lícitas e éticas e com  
a condução de negócios com integridade e confiabilidade.

Esta segunda edição do Código de Conduta e das Políticas de Conformidade  
destinam-se a perpetuar esses valores e compartilhar as melhores 
práticas éticas nas empresas do Grupo em todo o mundo. Trata-se de uma 
referência indispensável para cada um de nós, para nos ajudar a tomar as 
decisões corretas e no momento certo, em um ambiente profissional cada 
vez mais complexo. Mais importante ainda, é o reflexo direto de dois dos 
princípios norteadores da empresa: “Tenha em mente que estamos em 
um NEGÓCIO DE SERVIÇOS e jamais comprometa a QUALIDADE e a ÉTICA.  
Se fizermos isso, estaremos fora do negócio” e “Faça negócios todos os 
dias de forma a contribuir para um MUNDO mais SUSTENTÁVEL”. Honrar 
esse compromisso com a ética e a integridade é essencial para a realização 
do nosso trabalho e o atendimento ao nosso propósito: “Better Food. Better 
Health. Better World.*”

Assim sendo, solicitamos a todos os colaboradores da Empresa que leiam 
este Código com muita atenção, façam perguntas e se comprometam  
a promover e manter altos padrões de integridade, justiça e respeito  
no nosso trabalho diário. 

Contamos com o engajamento contínuo de cada um de vocês.  

* Alimentos melhores. Saúde melhor. Um mundo melhor.

Nicolas Cartier 
CEO

Maio de 2021
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PREÂMBULO

Como parte do Institut Mérieux, a Mérieux NutriSciences Corporation e 
suas subsidiárias e afiliadas (coletivamente, “Mérieux NutriSciences” ou  
a “Empresa”) estão fortemente comprometidas com a saúde pública. A 
reputação positiva da Empresa é baseada em valores transmitidos de 
geração para geração. Essas raízes nos permitem continuar crescendo 
como líderes na nossa área. 

Nossa posição de liderança para proteger e melhorar a saúde dos 
consumidores, nossa experiência em segurança alimentar e nossa 
presença internacional nos obrigam a agir sempre em conformidade 
com as exigências legais e com os melhores princípios de integridade e 
ética e a nos comportarmos como cidadãos corporativos responsáveis.

O objetivo deste Código é definir os princípios de conformidade e ética 
que se aplicam à Empresa e a cada executivo, diretor, colaborador, agente  
e contratado da Empresa. 

O Código também regerá nossas relações com nossos clientes, 
fornecedores, parceiros de negócios e, de forma geral, com todas as 
partes interessadas   da Mérieux NutriSciences.

Este Código é reforçado por várias Políticas de Conformidade, 
disponíveis para todos os colaboradores no MXNS Connect e oferece 
diretrizes e ilustrações sobre tópicos como Confidencialidade, Conflito 
de interesses, Presentes e Hospitalidade, Segurança de dados, Sanções 
internacionais e Denúncias.

Este Código não cria um contrato real ou implícito entre qualquer 
colaborador e a Mérieux NutriSciences, tampouco garante qualquer 
termo ou condição específica de emprego.  

Qualquer pessoa que não cumpra os padrões estabelecidos neste Código 
estará sujeita desde a uma medida disciplinar até ao encerramento do 
vínculo contratual com a Mérieux NutriSciences. 
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IMPLEMENTAÇÃO E CONTATOS

A Mérieux NutriSciences incentiva uma cultura de abertura, em que os 
colaboradores podem se sentir confortáveis   expressando preocupações  
e fazendo perguntas sobre o Código e sua implementação. Essa abertura  
é essencial para um Programa de Conformidade eficaz. 

Em caso de preocupação em relação a um comportamento que possa 
violar o Código, recomendamos que você encaminhe essas preocupações 
ao seu gerente ou supervisor, ao departamento de Recursos Humanos, 
ao responsável pela Conformidade Corporativa, ou encaminhe seu 
relato pelo canal de Conformidade: canalconfidencial.com.br/mxns A 
empresa imediatamente fará uma investigação completa de todas as 
reclamações e tomará as medidas cabíveis. Você também poderá fazer 
perguntas, relatar incidentes ou fazer reclamações por meio do nosso 
canal de conformidade compliance@mxns.com ou ainda na página 
de Conformidade no MXNS Connect. Qualquer dúvida ou informação 
relatada será cuidadosamente tratada pelo diretor de Conformidade 
corporativa.

Lembramos que as comunicações ou reclamações devem sempre ser 
feitas de acordo com os critérios de verdade, clareza e completude, e 
não devem ser utilizadas para alcançar qualquer objetivo que não seja 
os definidos neste Código de conduta. 

Qualquer pessoa que expresse uma preocupação genuína não será 
submetida a retaliação, retribuição ou qualquer forma de assédio. 
Nenhum colaborador de qualquer nível pode se envolver em retaliação, 
retribuição ou assédio contra qualquer outro colaborador por expressar 
uma preocupação de boa-fé. 

Este Código oferece um padrão mínimo a ser seguido por todos  
os colaboradores. Se alguma lei aplicável estabelecer padrões adicionais 
ou mais rigorosos, esses padrões deverão ser seguidos, além deste Código.  
No entanto, se o cumprimento deste Código entrar em conflito com 
qualquer lei aplicável, é seu dever cumprir a lei e notificar o diretor de 
Conformidade.
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GESTÃO DA QUALIDADE
Sabemos que a qualidade dos nossos serviços é fundamental para 
os nossos clientes e para a segurança do consumidor. Assim sendo, a 
Mérieux NutriSciences criou sistemas e políticas de gestão de qualidade 
abrangentes. Temos um compromisso com o oferecimento de serviços 
eficientes, confiáveis e de qualidade, e com o cumprimento das normas 
internacionais e locais.

INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE
Na Mérieux NutriSciences as decisões são baseadas em resultados 
científicos válidos e em análises, e não em interesses ou relacionamentos 
pessoais que possam resultar em decisões de negócio injustas ou 
imparciais.

Para assegurar e manter o alto grau de qualidade e confiança com 
nossos clientes, a Mérieux NutriSciences tem o compromisso de 
prestar serviços de maneira independente e sem interferência indevida 
de terceiros, inclusive clientes.

QUALIDADE DOS SERVIÇOS
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AUSÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES
Os conflitos de interesse e as circunstâncias que possam 
potencialmente gerar um conflito devem ser evitados. Como 
regra geral, devemos sempre atuar nos melhores interesses dos 
clientes, agindo com bom senso e não permitindo que interesses 
particulares interfiram ou pareçam interferir na segurança  
dos consumidores.

Conforme explicado na política de Presentes e Hospitalidade, o 
recebimento de presentes com mais do que um valor modesto apresenta 
possibilidade de conflito de interesses para os colaboradores. Além 
disso, você não deve aceitar ou permanecer em qualquer situação 
em que investimentos pessoais, empregos externos ou funções de 
consultoria, oportunidades de negócios ou relações com amigos ou 
parentes possam afetar sua capacidade de fazer julgamentos objetivos. 
Os conflitos devem ser divulgados e tratados de maneira aberta  
e transparente.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONFIÁVEIS

A Mérieux NutriSciences está empenhada em sempre manter registros 
financeiros precisos e honestos. Devemos assegurar que nossas 
operações comerciais sejam devidamente registradas de acordo com as 
normas contábeis aplicáveis   e com nossas políticas e procedimentos 
financeiros internos.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

A Mérieux NutriSciences compromete-se em cumprir todas as leis 
contra a lavagem de dinheiro que proíbem as empresas de aceitarem 
ou processarem produtos de atividades criminosas. A Empresa proíbe 
expressamente a participação em qualquer atividade ou operação 
concebida para disfarçar a natureza e a fonte de dinheiro relacionado 
com atividades criminosas (como corrupção, terrorismo ou tráfico de 
drogas) como se fosse comércio legítimo, quando a verdadeira fonte 
dos fundos não pode ser identificada. 

PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO

A Mérieux NutriSciences tem o compromisso de conduzir suas 
atividades sem a influência injusta de suborno e corrupção. Como 
uma empresa internacional, a Mérieux NutriSciences presta atenção 
especial à evolução contínua das leis anticorrupção em todo o mundo, 
inclusive a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos 
e outras leis anticorrupção que se aplicam em qualquer localidade 
onde a Empresa faça negócios. 

 

COMO LIDAR COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS
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Você não pode oferecer ou fazer pagamentos corruptos a qualquer 
funcionário ou entidade do governo, partido político ou candidato, ou 
a funcionário ou empresa de propriedade ou controle de um órgão 
governamental, para influenciar a prática ou a omissão de atos oficiais, 
ou a obtenção, retenção ou determinação de negócios.  Você não deve 
se envolver em qualquer tipo de suborno ou fraude, inclusive, mas não 
limitado a apropriação indébita, roubo, ocultação ou mau uso dos ativos 
da Mérieux NutriSciences, ou falsificação de registros e relatórios.
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GESTÃO DE FORNECEDORES

A Mérieux NutriSciences promove a livre concorrência primando 
pelos interesses dos clientes e da saúde pública. A justiça em nossos 
relacionamentos com nossos concorrentes promove a confiança dos 
clientes. Em conformidade com as leis antitruste e de concorrência 
dos países em que a Empresa opera, a Mérieux NutriSciences está 
comprometida em concorrer de forma justa e no espírito de promoção 
da livre concorrência.

Esforçamo-nos para fazer parceria com diversas empresas, oferecendo-
lhes a oportunidade de apresentar seus produtos, serviços e experiência 
para a Mérieux NutriSciences. Isso inclui pequenas empresas e empresas 
que pertencem a mulheres, minorias, veteranos de guerra e pessoas 
com deficiência.

Os fornecedores são selecionados com base no preço, qualidade, entrega, 
serviços, diversidade e reputação, bem como no seu compromisso com 
práticas empresariais ambientais e éticas responsáveis.  

RESPEITO ÀS REGULAMENTAÇÕES DE COMÉRCIO 
INTERNACIONAL.

A Mérieux NutriSciences tem clientes e parceiros comerciais em todo  
o mundo. As leis de comércio internacional controlam para onde podemos 
enviar ou receber produtos e serviços. A conformidade com os regulamentos 
de importação, exportação, boicote, alfândega e embargo é prioridade para 
desenvolver um negócio internacional sustentável. Commodities (bens  
e materiais), tecnologia (dados técnicos e know-how) e softwares são 
todos abrangidos por estes regulamentos.
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PROTEGENDO OS DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL DA EMPRESA
Os direitos de propriedade intelectual da Mérieux NutriSciences (nossos 
logotipos, marcas comerciais, direitos autorais, segredos comerciais, 
know-how e patentes) estão entre os nossos ativos mais valiosos. O 
uso não autorizado pode levar à perda dos bens ou à grave perda de 
valor. 

Você deve respeitar todos os direitos de propriedade intelectual da 
Empresa e nunca usar os logotipos, marcas ou outras informações 
protegidas da Empresa para qualquer empreendimento empresarial ou 
comercial sem autorização prévia por escrito.

Do mesmo modo, respeite os direitos de propriedade intelectual de 
terceiros. O uso inadequado de propriedade intelectual de terceiros 
pode expor a Mérieux NutriSciences e você a penalidades criminais e 
civis. 

PRESERVAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS  
DA EMPRESA
Nossa Empresa dedica importantes recursos humanos e financeiros 
para criar ideias e processos inovadores nos campos técnico, científico, 
financeiro e comercial. Todas essas informações representam ativos 
valiosos que devem ser protegidos com o máximo cuidado.

A confidencialidade dos segredos comerciais da Empresa e as 
informações confidenciais devem ser mantidas. Os segredos comerciais 
podem incluir informações sobre o desenvolvimento de sistemas, 
processos, serviços, produtos, modelos de produtividade, métricas de 
desempenho, planos financeiros, planos estratégicos e de expansão, 
know-how e tecnologia, outras informações confidenciais sobre clientes 
e operações.  

Se for necessário divulgar informações confidenciais a terceiros, 

RESPEITO PELOS ATIVOS DA EMPRESA
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as partes apropriadas precisam assinar um Termo de Divulgação 
Confidencial (Confidential Disclosure Agreement, CDA) antes que 
qualquer informação seja compartilhada. Os CDAs não nos isentam 
da responsabilidade de tomar cuidado ao decidir quais informações 
divulgar. A ausência de documentação de troca de informações  
ou qualquer violação das disposições do CDA pode expor a Empresa à perda  
da proteção de suas informações ou a reivindicações de danos.

USO DOS ATIVOS DA EMPRESA
Os produtos e serviços da Mérieux NutriSciences são utilizados apenas 
para fins comerciais legítimos da Mérieux NutriSciences, e não para 
qualquer benefício pessoal e jamais para fins ilegais ou não éticos.

Sempre devemos nos esforçar para 
proteger e preservar os ativos da 
Empresa contra roubo, perda, danos, 
descuido, desperdício e uso indevido.

O sistema de tecnologia da 
informação da Mérieux NutriSciences 
faz parte dos ativos da Empresa e sua 
proteção é um objetivo fundamental. 
É dever de todos os colaboradores 
conhecer as práticas exigidas para 
que possam contribuir ativamente 
para a segurança do sistema  
de tecnologia da informação.

O uso pessoal dos recursos de 
tecnologia da informação da Empresa 
(e-mail, internet, telefones, etc.) 
não deve interferir na produtividade 
do trabalho nem exceder um custo 
simbólico para a Empresa.



COMUNICAÇÃO
A reputação da Mérieux NutriSciences depende do fornecimento  
de informações precisas e consistentes ao público, inclusive clientes 
existentes e potenciais, bem como à imprensa. Somos todos responsáveis 
por manter essa reputação e, por isso, é fundamental que você fale em 
nome da Mérieux NutriSciences apenas se tiver autorização para isso.  

PROTEÇÃO DE DADOS DE TERCEIROS
A preservação do sigilo dos dados de nossos clientes é fundamental para  
o nosso negócio. A divulgação não autorizada de dados de propriedade 
exclusiva pode ser extremamente prejudicial para a Empresa e seus 
funcionários, clientes, fornecedores e partes interessadas.

Por essa razão, você está estritamente proibido de se apropriar ou tirar 
proveito de qualquer informação confidencial recebida de um terceiro 
no decorrer da relação comercial ou de infringir ou plagiar quaisquer 
direitos de propriedade intelectual (inclusive patentes, direitos autorais, 
marcas registradas ou segredos comerciais) de um terceiro.

PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PRIVACIDADE
A Mérieux NutriSciences reconhece a importância da privacidade 
como um direito fundamental. Manter a privacidade das informações 
pessoais de funcionários, ex-funcionários, candidatos a empregos, 
participantes de estudos e outros é fundamental para nós.  Temos o 
compromisso de implantar sistemas para promover a conformidade 
com as leis de privacidade aplicáveis aos nossos negócios, para 
assegurar que as informações pessoais sejam coletadas, processadas, 
armazenadas e transferidas usando as devidas precauções  
e o acesso seja limitado apenas a pessoas com um motivo legítimo para saber  
ou acessar essas informações.

COMUNICAÇÃO E PROTEÇÃO DE DADOS
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Consequentemente, você deve respeitar os direitos de privacidade dos 
colaboradores, bem como de clientes, fornecedores e outras pessoas 
com quem trabalhamos. Isso inclui uma obrigação para com os indivíduos 
participantes de ensaios clínicos e estudos sensoriais.  

Qualquer pessoa com acesso a informações pessoais deve concordar 
em aderir às regras de proteção de dados pessoais aplicáveis   e coletar, 
usar e divulgar informações pessoais somente de acordo com as leis e 
regulamentações locais.  
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FORMALIZAÇÃO POR ESCRITO

O compromisso da Empresa com a integridade é reforçado pela criação, 
manutenção e descarte adequados de registros comerciais precisos. 
Esses registros são ativos valiosos e devem ser cuidadosamente 
gerenciados e protegidos. A manutenção de registros adequados é uma 
parte essencial da conformidade.  

RETENÇÃO E DESTRUIÇÃO DE REGISTROS 

As leis dos países em que fazemos negócios exigem que a Empresa 
mantenha certos registros por períodos específicos. O não cumprimento 
das regras globais e locais pode resultar em penalidades financeiras, 
sanções ou sérias desvantagens em qualquer procedimento legal futuro. 
Além disso, todos devem se lembrar de que os registros da Empresa 
são de responsabilidade da Empresa. A Empresa precisa defender 
quaisquer documentos que seus funcionários tenham criado.

É dever dos colaboradores seguir as políticas de retenção e destruição 
de registros da Empresa, bem como as leis aplicáveis   nos países em 
que a Empresa opera. 

É nossa política não destruir ou alterar nossos registros ou documentos 
em resposta ou em antecipação a qualquer processo judicial ou inquérito  
ou investigação das autoridades.  Você não tem permissão para alterar, 
destruir ou ocultar um registro com a intenção de prejudicar sua 
disponibilidade para uso em um procedimento oficial. 

  

  

REGISTROS COMERCIAIS
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CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS LEGAIS

A documentação legal válida e exigível apoia firmemente a Empresa 
na obtenção de seus objetivos comerciais e protege-nos de riscos 
comerciais, legais e éticos sérios. 

Sem a devida documentação legal, pode ser difícil fazer 
valer um acordo comercial em caso de disputa ou litígio. 
Também pode ser difícil, ou até mesmo impossível, 
reconhecer receitas de acordo com as regras de contabilidade,  
ou responsabilizar outra parte perante a Mérieux NutriSciences.

É fundamental documentar cuidadosamente os serviços prestados à 
Empresa por intermediários, como consultores, assessores, agentes, 
especialistas ou distribuidores. Os pagamentos a essas partes devem 
ser cuidadosamente definidos para corresponder, de forma justa, aos 
serviços prestados, bem como devem ser devidamente registrados nos 
livros da Empresa.
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Como uma empresa de saúde pública com presença global, as pessoas são  
o cerne de nossas atividades. A Empresa respeita as Convenções 
Fundamentais.

DE AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL E SEGURO DA 
ONU
A segurança dos colaboradores é uma prioridade. Todos os colaboradores  
da Empresa têm direito a um ambiente de trabalho saudável e seguro. 

Você é responsável por tomar precauções, dentro do possível,   
para evitar danos às pessoas, mantendo um ambiente de 
trabalho seguro, inclusive estando em conformidade com 
os requisitos locais ou relevantes de saúde, segurança  
e meio ambiente.

Qualquer ato ou ameaça de violência no local de trabalho por ou contra 
um funcionário é proibido. Você não pode levar armas ou qualquer 
outro item ou substância potencialmente prejudicial para o local de 
trabalho ou instalações, exceto conforme exigido por lei.

A Mérieux NutriSciences proíbe que os colaboradores façam ameaças  
ou envolvam-se atos violentos contra colegas de trabalho ou qualquer 
pessoa que realize negócios com a Empresa. 

DIVERSIDADE
Estamos empenhados em promover um ambiente inclusivo de igualdade  
de oportunidades de emprego e avanço para todos as pessoas qualificadas,  
no qual os colaboradores possam alcançar seu potencial total. 

A diversidade dos nossos funcionários é uma força promovida e apoiada 
em toda a Empresa. Nosso compromisso com a diversidade inclui fazer 
acomodações razoáveis para ajudar as pessoas com deficiência e 
necessidades sociais.

COMPROMISSOS COM OS COLABORADORES
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A Mérieux NutriSciences proíbe o comportamento que exclui qualquer 
colaborador ou grupo de colaboradores de forma negativa em 
decorrência de seu gênero, idade, raça, etnia, nacionalidade, religião, 
estado civil, orientação ou identificação sexual, deficiência, doença, 
informação genética ou qualquer outra característica protegida por lei. 

Todos os aspectos da relação de trabalho, como contratação, atribuição, 
promoção, compensação, disciplina e rescisão devem ser feitos sem 
levar em conta essas características.

PREVENÇÃO DE ASSÉDIO, DISCRIMINAÇÃO E BULLYING 
A Mérieux NutriSciences apoia e promove um ambiente de trabalho 
livre de assédio, discriminação e bullying de qualquer natureza. A 
Mérieux NutriSciences não tolerará comportamentos ofensivos ou 
abusivos no local de trabalho, inclusive assédios sexuais indesejáveis, 
pedidos de favores sexuais e outras ações verbais ou físicas que sejam 
assediadoras ou discriminatórias.  

DROGAS E ÁLCOOL
A Mérieux NutriSciences está empenhada em manter um ambiente de 
trabalho saudável e sem drogas. A posse e/ou uso de uma substância 
(que não seja medicação prescrita) que possa criar uma condição 
perigosa é estritamente proibida no local de trabalho.  

Drogas ilícitas nas nossas instalações ou em eventos patrocinados 
são estritamente proibidas. O consumo de álcool está sempre sujeito  
a aprovação prévia. Use o bom senso e jamais beba de maneira que prejudique  
o desempenho, gere comportamento inadequado, coloque em risco a 
segurança de outras pessoas ou viole a lei. 
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DIREITOS HUMANOS
A Mérieux NutriSciences promove e defende as leis internacionais dos 
direitos humanos. A Mérieux NutriSciences condena o uso de trabalho 
forçado e de exploração infantil. Cumprimos todas as leis relacionadas à 
escravidão e ao tráfico de pessoas e esperamos que os nossos clientes, 
fornecedores e parceiros comerciais façam o mesmo.

PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE
A Mérieux NutriSciences dedica-se a assegurar o desenvolvimento 
sustentável de suas atividades em conformidade com as leis e as 
regulamentações ambientais, com o objetivo de minimizar o nosso 
impacto ambiental. 

Os sistemas operacionais internos estão em vigor e devem ser 
continuamente seguidos e aprimorados para identificar, rotular e 
gerenciar produtos químicos e materiais nocivos que representem 
um perigo para o meio ambiente, para assegurar a segurança no seu 
manuseio, movimentação, armazenamento, reciclagem ou reutilização 
e eliminação.

APOIO À FILANTROPIA
Como parte do Institut Mérieux, a atividade filantrópica no espaço da 
saúde pública é fundamental para nós.  Dedicamos a maior parte de 
nossas doações de caridade para apoiar as ações da Fondation Mérieux 
e da Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux.

A Mérieux NutriSciences também apoia iniciativas e projetos específicos 
nas nossas áreas de atuação nos países em que operamos.  Priorizamos 
iniciativas que atendam a solicitações de organizações com status de 
interesse público reconhecido.

COMPROMISSOS COM UM  
MUNDO SUSTENTÁVEL
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Essas doações são feitas de forma voluntária, como reflexos de nossos 
valores, sem qualquer expectativa de tratamento favorável por quem 
recebe a doação. A Mérieux NutriSciences nunca contribui em troca de 
um favor comercial ou vantagem comercial.
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Telefone: +1 312 938 5151
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