MENSAGEM DO DIRETOR
Prezados colaboradores,
O Laboratório Martins Pinto, tem uma história que se iniciou em 1985, fundamentada em três pilares, que são:
honestidade, respeito e exames com qualidade. E foi dessa forma que chegamos até os dias de hoje.
De inicio minha grande preocupação era realizar exames com resultados excelentes, com o tempo percebi que além
disso tenho que ter melhores prazos, e isso só seria possível com uma equipe bem integrada, com treinamentos, e
a perpetuação de conhecimento, pois nenhum trabalho de excelência é feito sozinho. Por esse motivo cada um de vocês
que compõe nossa equipe ou que está chegando é muito importante para esse Laboratório, a sua contribuição é peça
chave para o nosso crescimento.
E afim, de melhorar nossa comunicação e seguirmos em crescimento, porém mantendo nossos pilares apresentamos
à vocês nosso Código de ética. Tenhamos sempre em mente que aqui é a segunda casa de cada um de nós, e é aquela
que temos zelar e almejar o crescimento, baseado nos princípios a seguir.
Como já de costume, conto com você!
Um grande abraço,
Dr. Junior Pinto

VISÃO
Ser um laboratório de excelência na boa prática
da patologia clínica e referência no diagnóstico
complementar, transmitindo confiabilidade e
rapidez nos resultados, procurando sempre estar à
frente com os melhores e mais atuais métodos.

MISSÃO
Atender as necessidades dos pacientes com
eficiência, humanização e sensibilidade, gerando
exames com qualidade para auxiliar a médicos e
elucidas diagnósticos.

VALORES
Respeito, responsabilidade, compromisso, ética e
transparência.

A QUEM SE APLICA
Este código de ética se aplica a todas as pessoas
que compõe ou virão compor o quadro do Laboratório
Martins Pinto, Sócios, Diretores, Gestores, Colaboradores
CLT ou contratados, estagiários, Fornecedores e
prestadores de serviço, onde todos são colaboradores.

RELACIONAMENTO
Com clientes Buscamos prestar ao cliente a melhor experiência que ele pode ter ao cuidar da sua saúde
conosco, desde ao atendimento à entrega de resultados, zelamos pela saúde e bem-estar dela, não
aceitamos atitudes discriminatórias ou grosseiras com os clientes, seja ele quem for, sempre mantendo
a discrição e confidencialidade de informações.
Para amostras, tecidos ou sobras e amostras humanas, devem ser tratadas de acordo com requisitos
legais e pertinentes. Relacionamento interno entre colaboradores A aceitação de comissões, propinas ou
oferta de dinheiro proveniente de fornecedores e/ou clientes em troca de favorecimentos de quaisquer
tipos utilizando o nome do Laboratório deve ser considerada incorreta e antiética sob todos os aspectos.
Estabelecer relações comerciais ou profissionais com empresas que façam parte da carteira de fornecedores
da empresa para obter vantagem pessoal. Oferecer serviços ou propostas para empresas
concorrentes que representem transferência de conhecimentos ou metodologias aplicadas pelo Laboratório
Martins Pinto.
Colaboradores que tenham colega com qualquer grau de parentesco, devem manter na organização
vínculo estritamente profissional e jamais exercer vínculo hierárquico ou subordinação direta entre estes,
visando prevalecer o bom senso e o resguardo dos preceitos éticos defendidos pela empresa.

INFORMAÇÕES
Não é permitida a divulgação de informações confidenciais da empresa, incluindo dados sobre estratégias
de negócios, dados financeiros, informações sobre processos, sistemas, remuneração de colaboradores,
dados de pacientes, entre outros. Todas as informações da empresa, passíveis de divulgação, estão
disponíveis em nosso site e redes sociais. Este preceito continua sendo válido para o colaborador que
porventura venha a se desligar da empresa.
Todo colaborador deve manter sigilo das análises estatísticas utilizadas, sistemas de informática, bem
como resultados de exames. A quebra de sigilo de informações de clientes, além de ser caracterizada
infração ética, também é crime conforme código civil e criminal. Informações sobre procedimentos e
resultados de exames de colaboradores da empresa também precisam ser mantidas sob o mesmo sigilo
e sob o mesmo código e legislação aplicável. Da mesma forma, os colaboradores devem zelar pelo
patrimônio intelectual do Laboratório Martins Pinto, o que inclui sua marca e logomarca, tecnologia,
propriedade intelectual e outras informações (financeiras, comerciais e outras), metodologias in house ou
técnicas especificas, planos, estratégias e demais valores não físicos que constituem o Laboratório.
Qualquer solicitação externa ou de colaboradores para realização de trabalhos acadêmicos/escolares, ou
qualquer produção científica que tenha como foco as atividades da empresa, exceto assuntos e informações
estratégicas vedadas a público externo, deverão ser autorizadas pela Direção.

USO DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO
Os recursos e equipamentos de comunicação eletrônica são bens da empresa para uso exclusivo das atividades de
seu interesse. O Laboratório Martins Pinto reserva-se no direito de controlar e monitorar o acesso à internet de todos
os equipamentos interligados ao seu sistema de tecnologia da informação, sempre com o objetivo de resguardar a
segurança da informação, respeitando as garantias individuais dos colaboradores, arquivos, imagens, jogos interativos,
ou mensagens que não sejam de interesse da empresa. A utilização de mídias sociais na empresa ou fora dela em
nome da empresa realizada por colaborador ou pessoa que represente o Laboratório Martins Pinto só deverá ser
utilizada objetivando divulgar a verdade, em prol do desenvolvimento, de forma ética e moral, nunca de forma
criminosa que possa caracterizar infração ao presente código. Nenhum colaborador ou pessoa ligada à empresa está
autorizado a criar blogs, sites ou comunidades em rede de relacionamento em nome da empresa.
Qualquer colaborador que souber de práticas em mídia social que possam denegrir a imagem ou reputação
da empresa deverá comunicar imediatamente a alta administração para providências. Crimes cibernéticos deverão ser
tratados com rigor ético e na forma da lei. Nenhum software que não cumpra as políticas da empresa ou os acordos
de licenciamento e direitos autorais aplicáveis a cada situação pode ser adicionado ao sistema de comunicação
eletrônica da empresa. Não se admite a transmissão de informações do Laboratório por meio eletrônico sem
autorização. Também não é permitido o uso de telefones celulares durante o horário de expediente, salvo aqueles que
fazem uso dele como ferramenta de trabalho interno, seja ela da empresa ou o pessoal. Bem como, o uso de redes
sociais ou e-mails pessoais em maquinas da empresa. Orienta-se fornecer aos familiares todos os contatos da
empresa, visto que numa necessidade de contato com o colaborador, este será imediatamente informada.

LIDERANÇA
Cabe à Liderança de cada setor compreender e estimular o interesse de seus subordinados em participar de processos
de treinamento internos. Integrar a equipe e dar feedback. Manter uma boa comunicação utilizando todas as ferramentas
de forma aberta e transparente. Promover uma gestão participativa. Ser imparcial em suas ações, pautando sempre suas
decisões em critérios técnicos e justos, sem constranger ou coagir seus subordinados em qualquer situação. À liderança
cabe o bom funcionamento do seu setor, e as regras ali impostas devem ser passadas para às demais lideranças e
Direção, afim de evitarmos problemas futuros por divergência de informações. Assegurar que sua equipe conheça e
aplique os preceitos do Código, devendo ser também um exemplo de conduta a ser seguido pelos demais colaboradores.

OS COLABORADORES
Não é permitido solicitar por si próprio ou através de terceiros quaisquer cortesias, para seu benefício, de familiares
ou de pessoas de seu relacionamento, em nome da empresa ou em decorrência de seus negócios, sem prévia autorização
da direção ou setor responsável. Essa proibição é limitada, pois oferecemos à todos os nossos colaboradores por ano a
realização de até duas coletas de exames que são realizados internamente, àqueles exames que são enviados ao apoio
realizamos apenas a cobrança do valor cobrado acrescido do imposto gerado, de forma que não onera a empresa e o
colaborador é beneficiado de forma positiva. Esses exames podem ser cedidos à parentes próximos e são registrados
pelo RH, sempre antes de realizar deve-se comunicar.

OS COLABORADORES
Prática de empréstimos financeiros entre os colaboradores, com características de agiotagem ou com possibilidade
de não restituição. Repassar assuntos indevidos, pessoais ou profissionais, ou tomar atitudes que possam desacreditar
ou prejudicar a reputação da empresa e/ou colegas de trabalho. Remoção ou utilização não autorizada de material, bem
físico ou equipamento pertencente ao Laboratório é considerada ato ilícito e passível de aplicação da legislação.
É dever do Colaborador zelar pelo bom uso e conservação do patrimônio da empresa. Veículos, equipamentos, maquinário, tecnologia (software e hardware), estoque, documentos, etc, deverão ser utilizados com bom senso para fins pessoais e não deve fornecer à terceiros senhas de acesso. Manter uma conduta adequada, pautada nos princípios e valores
que norteiam a empresa, quando estiver usando ou não uniforme ou crachá do Laboratório, ou transitando em veículo
da mesma, zelando pela imagem da organização em qualquer circunstância e local. A reputação da empresa é resultado
de um trabalho coletivo, sendo também de responsabilidade de cada colaborador. Nesse sentido, é dever de todos preservar a imagem do Laboratório Martins Pinto e suas marcas comerciais. Qualquer ação ou atitude individual ou coletiva
– em ambiente público, privado ou virtual – que comprometa a reputação e credibilidade da empresa e/ou de seus colaboradores, será considerada violação grave, podendo acarretar em medidas severas.

OS COLABORADORES
Evitar qualquer atitude que denigra a imagem dos concorrentes ou parceiros comerciais da empresa. Toda informação
de mercado e sobre concorrentes deve ser obtida por meio de práticas transparentes e idôneas. Cumprir as normas da
empresa, contidas no Procedimento de Biossegurança e documentação complementar, bem como utilizar os
equipamentos de proteção individual (EPIs) em todas as atividades de trabalho que os exijam. Informar a direção
qualquer fato que possa denegrir a imagem da empresa ou de seus colaboradores.
Cumprir os seus horários conforme rege seu contrato, caso seja necessário ultrapassar o horário, será realizado pagamento da hora extra ou em forma de folga, conforme o colaborador preferir, sempre que necessário a realização de hora
extra, deve ser comunicado ao líder do setor e o mesmo ao RH ou diretamente ao RH ou Direção, com justificativa do
motivo de extensão de horário. Caso contrário pode ficar a critério da empresa o cumprimento deste pagamento, após
levantamento da real necessidade de extensão
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