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O Código de Conduta

Nossa 
visão

Mudar a vida de 
um paciente  
a cada minuto.

Nossa 
missão 

Transformar a cirurgia.  
Avançar a assistência 
médica. Transformar vidas.

Nossos 
valores

Nós pensamos.  
Nós fazemos.  
Nós cuidamos.

Código de conduta 
da NuVasive
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Uma mensagem do nosso Diretor Executivo  
Nossa visão é mudar a vida de um paciente a cada minuto. Nossa capacidade de alcançar essa visão 
começa e termina com um propósito claro e uma mentalidade compartilhada. Nosso sistema de 
crenças, o Cheetah Way, abrange nosso propósito, valores, competências e estratégia. Subjacente 
ao Cheetah Way, existe um compromisso inabalável com os princípios de integridade, liderança, 
responsabilidade, clareza e inclusão delineados no código de conduta da NuVasive.  

O código é baseado em nossos valores e elaborado para guiar nossas escolhas. Todos nós devemos 
agir com integridade e fazer os negócios de forma honesta, responsabilizando uns aos outros 
para fazer o que é certo. O código nos incentiva a manter um diálogo contínuo sobre as escolhas 
que fazemos todos os dias e nos ajuda a tomar as decisões certas. É importante que você leia e 
compreenda o código e o aplique em sua função individual na NuVasive.   

Chris Barry, Diretor Executivo

Código de conduta 
da NuVasive

As decisões que você toma como Acionista da NuVasive são guiadas por nossa visão,  
missão e valores, e eles são as forças que direcionam todas as decisões que tomamos. 

O código ajuda você a se conscientizar sobre o que devemos esperar uns dos outros ao agirmos 
profissionalmente. Fale se você encontrar algo que possa causar danos à nossa NuVasive, aos nossos 
funcionários, às nossas comunidades ou aos cirurgiões e pacientes que atendemos. Espero que 
nossos gerentes continuem a apoiar um ambiente onde falar seja bem-vindo e as preocupações sejam 
levadas a sério. É crucial que nós identifiquemos quaisquer possíveis problemas antecipadamente, 
para que possamos abordá-los de maneira rápida e eficaz, antes que se tornem problemas maiores.   

Caso você tenha alguma pergunta ou esteja em dúvida sobre como agir em uma determinada 
circunstância, consulte o Código ou entre em contato com a gerência ou nossa equipe de Risco Global 
e Integridade para obter orientação. A conformidade com o Código é responsabilidade de todos –  
o dia todo, todos os dias – ao cumprirmos nossa missão de transformar a cirurgia, avançar a assistência 
médica e transformar vidas.      

Atenciosamente, 
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A importância do código

Nosso código estabelece os princípios que norteiam a conduta dos nossos 
funcionários, executivos e diretores em todo o mundo e serve como base para 
todas as nossas políticas corporativas e procedimentos. 

Nosso compromisso com o código ajuda a garantir que todos os aspectos 
de nossos negócios, em todo o mundo, sejam compatíveis com as normas 
financeiras, legais e éticas de nossa indústria. É importante que todos nós 
leiamos, entendamos e sigamos o nosso código. Todos somos responsáveis 
por agir de uma maneira consistente em relação ao nosso código, assim como 
em relação às leis e aos regulamentos dos países onde fazemos negócios. Nós 
esperamos que nossos distribuidores, agentes de vendas, consultores e outros 
representantes de terceiros (“terceiros”) sigam o nosso código e mantenham os 
mais altos padrões éticos e legais. 

Código de conduta 
da NuVasive
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Nossos princípios orientadores

Nosso compromisso com o comportamento ético e legal é a essência do nosso 
código, e, como funcionários da NuVasive, nos esforçamos continuamente para 
defender os mais altos padrões éticos. É importante destacar que o nosso código 
vai além do nosso compromisso em agir eticamente e legalmente. Ele também 
rege o modo como interagimos uns com os outros, com nossos clientes e com  
o público. Os seguintes princípios devem guiar nosso comportamento:

Em caso de dúvidas, todos nós devemos ter bom senso para decidir como devemos nos conduzir, já que  
o nosso código não pode abranger todas as circunstâncias. Devemos procurar orientação, fazer perguntas  
e levantar preocupações se não tivermos certeza de como agir ou responder a uma determinada situação. 

Inclusão.
Incentivar e apoiar vozes diversas 
em nossa tomada de decisão.

Clareza.
Ser aberto, honesto e construtivo.

Responsabilidade. 
Fazer escolhas responsáveis e ter  
coragem de assumir responsabilidades. 

Integridade.
Ser digno de confiança  
e agir eticamente. 

Liderança. 
Inspirar o outro e liderar dando  
o exemplo e com respeito. 

Código de conduta 
da NuVasive
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Consequências da não conformidade
Somos obrigados a estar cientes e realizar todas as nossas 
atividades comerciais de acordo com o nosso código, bem como de 
acordo com as leis e regulamentos dos países onde trabalhamos ou 
fazemos negócios. Sendo assim, alegações de violação do nosso 
código são levadas a sério e serão investigadas. Violações podem 
resultar em medidas disciplinares que pode incluir aconselhamento 
informal, retreinamento, rescisão ou relatórios de atividade criminal, 
quando aplicável. 

Comunicação de problemas e busca  
de orientação 
Temos uma responsabilidade compartilhada de manter um 
ambiente de responsabilidade e clareza e é imperativo que 
mantenhamos linhas de abertas de comunicação. Todos os nossos 
funcionários são encorajados a levantar suas preocupações aos 
seus gerentes. A NuVasive confia e espera que todas as pessoas 
falem se virem ou suspeitarem de uma violação da lei ou do  
nosso código.  

Treinamento e educação
Acreditamos que a educação contínua e os treinamentos 
contribuem para o nosso sucesso e nos ajudam a cumprir a 
complexa série de leis, normas, regulamentos e diretrizes que 
regem o nosso negócio. Assim, todos os funcionários, executivos, 
diretores e terceiros deve completar o treinamento em curso para 
assegurar o cumprimento do nosso código, de nossas políticas  
e requisitos legais aplicáveis nos países onde fazemos negócios.  
A não certificação e/ou conclusão de treinamentos obrigatórios em 
tempo hábil pode resultar em medidas disciplinares.

Responsabilidade dos gerentes
Os gerentes têm responsabilidades adicionais. Espera-se que eles 
construam confiança, liderem dando o exemplo, sejam modelo de uma 
conduta apropriada e ajudem suas equipes a compreender e cumprir  
o código e outras políticas. 

Como parte de suas responsabilidades, os gerentes:

Se alguém não se sentir à vontade para expor um problema para seu 
gerente, as preocupações também podem ser encaminhadas para 
o Recursos Humanos, um dos advogados do nosso Departamento 
Jurídico, o departamento de Risco Global e Integridade, um Contato de 
Conformidade e Ética (CEL) ou através da Linha Direta de Integridade. 
Independentemente disso, o comportamento ilegal ou antiético, bem 
como qualquer violação do nosso código ou das políticas, deve ser 
relatado. A NuVasive proíbe a retaliação contra qualquer pessoa que 
levante uma questão ou preocupação de boa-fé. Na verdade, a retaliação 
contra um indivíduo que faz uma denúncia de boa-fé representa violação 
do nosso código. 

conversam sobre o código com sua equipe 
e esclarecer como nossos padrões éticos 
afetam a maneira como fazemos negócios; 

agem rapidamente se suspeitarem de uma 
violação do código ou da lei aplicável.

incentivam os funcionários a 
exporem suas preocupações; e 

Código de conduta 
da NuVasive
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Dúvidas, preocupações ou denúncias  
podem ser feitas entrando em contato com: 

lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline

- por telefone:

Estados Unidos 
1-866-907-7409

Austrália 
1-800-037-469

Porto Rico 
1-866-907-7409

Alemanha 
0800-236-6687

Cingapura 
800-130-1925

Japão 
0120-974-965

Reino Unido 
0808-189-0507 
Brasil 
0-800-591-9068 
Itália 
800-798-774 
Países Baixos 
31-850644006 
Colômbia 
01-800-5189518 
França 
0805-080039 
Espanha 
34-518880508

Observação: As denúncias podem ser feitas anonimamente, sempre que 
permitidas pela legislação local. No entanto, ao revelar a sua identidade, você 
permite que a NuVasive conduza uma investigação mais rápida e minuciosa. 

Nossos Contatos de Conformidade  
e Ética (CELs) são funcionários existentes, 
selecionados para auxiliar formalmente 
na promoção e incorporação de metas 
e objetivos de nosso código em toda 
a empresa. Nossos CELs se dedicam a 
estabelecer e manter uma cultura ética que 
seja escalonável, consistente e relevante em 
toda a organização global, ao mesmo tempo 
que apoiam cada um de seus negócios locais 
em questões relacionadas a conformidade, 
privacidade, proteção e segurança. 

• nosso responsável pela conformidade em complianceofficer@
nuvasive.com, 

• um membro do nosso departamento de Risco Global e Integridade  
em GRI@nuvasive.com,

• um contato de Conformidade e Ética (CEL),  

• um membro do nosso departamento de Recursos Humanos, ou 

• qualquer advogado de nosso departamento jurídico por meio da 
nossa Linha Direta de Integridade (24 horas, 7 dias por semana): 

– on-line: 

Código de conduta 
da NuVasive

https://www.lighthouse-services.com/NuVasiveIntegrityHotline/LHILandingPage.asp
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Diversidade e inclusão 
Na NuVasive, acreditamos que a inovação está nas diferenças, não nas semelhanças, e potencializamos as diferenças uns nos outros e em todos os 
outros com quem interagimos. Acreditamos que nossos funcionários são nosso maior ativo e que aproveitar as diferentes ideias, experiências, interesses 
e crenças pode acelerar a inovação e avançar no atendimento ao paciente para nos tornar uma empresa mais forte. Para isso, a NuVasive está empenhada 
em incorporar diversidade e inclusão em tudo o que fazemos, desde a forma de contratação de talentos, de identificação e desenvolvimento de líderes e de 
elaboração de políticas e práticas que conduzam mudanças amplamente.   

Local de trabalho seguro,  
saudável e produtivo

Proibição de discriminação e assédio 
Discriminação e assédio não têm lugar na NuVasive. Não toleramos 
assédio verbal ou físico, bullying ou qualquer comportamento que 
crie um ambiente de trabalho intimidador, ofensivo, abusivo ou 
hostil, e esperamos que todos os funcionários e terceiros, incluindo 
prestadores de assistência médica (HCPs), sigam nossos valores. 
Também mostramos nosso respeito por nós mesmos e uns pelos 
outros, falando abertamente quando observamos ou sofremos 
discriminação ou assédio. Falamos imediatamente e comunicamos 
a situação a um dos recursos listados acima.  

Oportunidades de trabalho iguais  
A NuVasive está empenhada em tratar todos os funcionários 
de maneira justa e com respeito. Isso inclui o fornecimento 
igualitário de oportunidades de trabalho a todos os 
funcionários e candidatos. Proibimos a discriminação ilegal. 
Ao tomar decisões de contratação, nos concentramos nas 
qualificações individuais, competências demonstradas, 
habilidades e realizações, bem como em outros fatores 
relevantes para o trabalho.    
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Segurança no local de trabalho
Trabalhar com segurança é de extrema importância na 
NuVasive. Cada um de nós é responsável não apenas por 
nossa saúde e segurança, mas também por nossos colegas 
de trabalho e por nosso ambiente de trabalho. Isso significa 
que fazemos escolhas responsáveis, mesmo quando pode 
ser difícil, e comunicamos prontamente acidentes, ferimentos 
e práticas e condições inseguras. Todos são responsáveis 
por saber realizar o seu trabalho com segurança e em 
conformidade com a legislação. 

A NuVasive apoia um ambiente de trabalho sem drogas - 
durante a jornada de trabalho, depois do expediente e durante 
os negócios da empresa. Todos nós temos a obrigação de nos 
apresentar ao trabalho (seja dentro ou fora das instalações da 
empresa) sem a influência de qualquer substância que possa 
nos impedir ou prejudicar nosso desempenho para exercer a 
função com segurança e eficácia. 

A NuVasive não tolera atos ou ameaças de violência.  
Para manter o nosso local de trabalho seguro, não é permitido 
o porte de armas dentro da empresa. Também é importante 
que sigamos todas as leis federais, estaduais e locais de saúde 
e segurança, assim como as políticas e procedimentos nos 
países em onde trabalhamos. 

Dicas de segurança 
Você deve sempre se lembrar de:

usar o equipamento de proteção adequado  
em todos os momentos,

parar qualquer atividade insegura e notificar um 
 gerente antes de continuar,

manusear, armazenar e descartar todos os produtos 
químicos, materiais perigosos, substâncias 
controladas e eliminá-los adequadamente, e

relatar qualquer derramamento, ferimentos ou 
outros acidentes para safety@nuvasive.com o mais 
breve possível.

participar de qualquer treinamento de saúde  
e segurança exigido,

Local de trabalho seguro, 
saudável e produtivo
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Dados pessoais 
A privacidade e a proteção de dados são importantes para  
a NuVasive. Reconhecemos nosso dever e responsabilidade 
de proteger a privacidade dos pacientes e dos HCPs que usam 
nossos produtos e serviços, bem como de nossos funcionários, 
candidatos e outros terceiros com quem fazemos negócios. 
Os funcionários devem saber e entender as regras e normas 
relacionadas à coleta, ao uso e ao armazenamento de  
dados pessoais. 

O que são dados pessoais? 
Dados pessoais são informações que, isoladamente ou em 
combinação com outras informações, possam ser usadas para 
identificar um indivíduo específico. Isso inclui informações como 
o nome de uma pessoa, endereço, e-mail, data de nascimento, 
número da carteira de motorista, número de contas bancárias  
e números de identificação governamentais. 

Se você tomar conhecimento de quaisquer violações de 
informações pessoais confidenciais, denuncie o incidente 
imediatamente para o Escritório de Privacidade em  
privacy@nuvasive.com ou para a Segurança da Informação em 
infosec@nuvasive.com. Os funcionários também podem entrar 
em contato com a Central de Atendimento de TI. 

Os funcionários devem apenas coletar, acessar, usar, divulgar 
ou armazenar a quantidade mínima de dados pessoais 
necessários para atingir uma finalidade legítima e somente 
com o consentimento apropriado e/ou se permitido por lei. Da 
mesma forma, os funcionários devem tomar todas as medidas 
necessárias para proteger os dados pessoais, tendo medidas 
técnicas e organizacionais eficazes em vigor para proteger os 
dados pessoais e retê-los apenas durante o tempo necessário. 

Ativos da empresa e segurança da informação  
Temos a obrigação de proteger toda a propriedade, bens e informações 
confidenciais ou proprietárias da NuVasive (ativos da empresa) contra 
roubos, perdas, uso indevido e desperdício. Os ativos da empresa podem 
ser itens tangíveis, como equipamentos de escritório, instalações e fundos 
da empresa, ou itens intangíveis, como informações proprietárias ou dados 
da empresa. As informações proprietárias incluem todas as informações 
não públicas, incluindo dados financeiros, dados de clientes, estratégias 
de negócios, atividades de pesquisa e desenvolvimento e propriedade 
intelectual, que, se divulgadas, podem ser usadas por concorrentes ou podem 
ser prejudiciais à NuVasive, 
aos seus parceiros 
comerciais ou clientes. As 
informações proprietárias 
devem ser acessadas e 
usadas apenas para fins 
autorizados, não devem 
ser compartilhadas com 
ninguém que não tenha a 
devida autorização  
e um propósito comercial 
para recebê-las  
e devem ser prontamente 
removidas de dispositivos 
não pertencentes  
à empresa (pessoais). Se 
você não tem certeza se 
certas informações são 
consideradas proprietárias, trate-as como proprietárias até prova em contrário. 
Devemos manter sistemas técnicos e tomar medidas administrativas e de 
segurança física para proteger nossos sistemas de informação de forma  
que sejam mantidos protegidos contra o uso não autorizado, avarias ou 
desvio. Isso significa proteger nossos computadores, dispositivos móveis  
e sistemas de informação contra ataques cibernéticos através do 
cumprimento das políticas de segurança e privacidade, utilizando software de 
criptografia e notificando o nosso departamento de Tecnologia da Informação 
se suspeitarmos que nossos sistemas possam ter sido comprometidos. 

iProtect é nosso programa de 
conscientização de segurança da 
informação que abrange segurança 
cibernética, privacidade de dados 
e governança de informações. 
Em conjunto com um “firewall 
humano”, podemos proteger 
nossa inteligência e manter nossos 
valiosos dados de clientes e 
empresas protegidos contra hacks 
prejudiciais, vazamentos ou  
uso indevido.

Local de trabalho seguro, 
saudável e produtivo
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Expectativas de terceiros  
Nosso compromisso com a conduta ética e com as práticas empresariais 
responsáveis se estende a todos os terceiros que atuam em nosso nome  
ou para nosso benefício – independentemente do país onde eles estão.  
É importante que sejam conduzidas diligências periódicas para assegurar que 
terceiros adiram aos padrões do nosso código e das diversas leis, normas 
e regulamentos nos países onde fazemos negócios. É importante que 
apoiemos e respeitemos a proteção dos direitos humanos em todas as nossas 
operações. Terceiros não devem participar em qualquer forma de trabalho 
forçado, escravo ou infantil, e nem devem tratar os funcionários de forma 
cruel ou desumana. Estamos empenhados em prevenir esse tipo de prática 
em nossas operações e cadeia de suprimentos. Da mesma forma, seguimos 
práticas e leis aplicáveis sobre divulgação de minerais de conflitos.   

Dispensa sob circunstâncias apropriadas  
Certas disposições deste código podem ser dispensadas 
sob circunstâncias adequadas pelo nosso responsável pela 
conformidade. Dispensas envolvendo um executivo, diretor ou 
funcionários da área de contabilidade só poderão ser concedidas 
pelo Conselho de Diretores da NuVasive e serão reveladas conforme 
exigido pela lei aplicável. A NuVasive reserva-se o direito de revisar 
periodicamente o código e fazer quaisquer atualizações ou revisões 
que sejam necessárias ou apropriadas. 

Nossos fornecedores, 
distribuidores e profissionais 
de saúde fazem parte da 
nossa cultura NuVasive, 
então nós fazemos o melhor 
para mantê-los nos mesmos 
padrões éticos  
que seguimos.  

Local de trabalho seguro, 
saudável e produtivo
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Vendas, marketing e publicidade  
É imperativo que nós representemos com precisão e sinceridade nossos produtos e serviços em todos os momentos, e que não nos envolvamos em práticas de 
marketing vendas ou injustas, enganosas ou falsas. As vendas, marketing e publicidade neste contexto são áreas muito amplas, que incluem qualquer informação, 
formação, programas ou materiais concebidos para informar nossos clientes atuais ou potenciais, pacientes, investidores e a mídia sobre nossos produtos ou 
serviços (“materiais de marketing”). Todos os materiais de marketing devem ser equilibrados, justos, objetivos, claros e consistentes com o rótulo do produto. 
Além disso, os materiais de marketing devem ser aprovados por meio de revisões apropriadas e de procedimentos de aprovação adequados, de acordo com 
nossas políticas e com as leis dos países onde fazemos negócios. Da mesma forma, devemos apenas promover nossos produtos para seus usos aprovados 
(conforme determinado por agências governamentais e órgãos reguladores aplicáveis). Comentários e comparações com os produtos dos nossos concorrentes 
devem ser feitos de maneira justa, fundamentada e em conformidade com todas as leis e regulamentos. Não devemos desmerecer os produtos, serviços ou 
funcionários dos concorrentes.  

Produtos e serviços seguros e de  
qualidade elevada  
A NuVasive está empenhada em desenvolver e fornecer produtos 
e serviços seguros, confiáveis e de alta qualidade, e todos os 
funcionários e terceiros devem respeitar os processos aplicáveis 
e procedimentos e políticas destinados a garantir a qualidade dos 
nossos produtos. Todos temos a obrigação de levantar prontamente 
quaisquer preocupações relacionadas à qualidade de nossos produtos 
ou serviços ou quaisquer preocupações éticas sobre tratamento clínico. 
Reclamações ou possíveis eventos adversos são levados a sério pela 
NuVasive, que se comunica imediatamente e investiga as queixas com 
consistência de acordo com as leis e regulamentos dos países onde 
fazemos negócios.  

Conduta superior  
no mercado de trabalho  

Pesquisa e desenvolvimento
Estamos comprometidos com pesquisas, desenvolvimento  
e coleta de dados da mais alta qualidade e devemos tomar as 
medidas necessárias para garantir a segurança dos pacientes que 
poderão participar em estudos clínicos, assim como a segurança 
e privacidade das informações fornecidas à empresa. Todas as 
pesquisas e coletas de dados devem ser registradas, mantidas  
e protegidas cuidadosamente de uma forma que esteja de acordo 
com as leis de proteção de dados e que permita relatórios, 
interpretação e verificação precisos.

Conduta superior  
no mercado de trabalho
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Interações com prestadores de assistência médica 
Ao engajar os profissionais de saúde na prestação de serviços para a NuVasive, devemos nos certificar de que temos um 
contrato em vigor que reflita fielmente os serviços a serem prestados e que todo o trabalho seja devidamente documentado. 
Nunca devemos oferecer quaisquer pagamentos ou qualquer outra coisa de valor para HCPs se puder ser considerado como 
remuneração inadequada ou suborno. 

Estamos comprometidos com interações éticas e transparentes com os HCPs com quem trabalhamos, seja para apoiar o uso eficaz de nossos produtos  
e serviços e melhorar o atendimento ao paciente, para desenvolver produtos médicos inovadores ou para apoiar a pesquisa médica e educação. Por exemplo, 
as interações do HCP podem incluir reuniões, palestras, simpósios, promoção de produtos, pesquisas, eventos educativos ou acordos de consultoria. Em todas 
essas interações, temos de estar cientes e cumprir todas as leis aplicáveis e regulamentos que regem as relações com HCPs nos países onde fazemos negócios. 
Não devemos entrar em acordos de negócios, oferecer ou fornecer qualquer incentivo impróprio a um HCP para estimular ou recompensar a recomendação ou  
a utilização de nossos produtos ou serviços. 

Atividades políticas e beneficentes 

A NuVasive está empenhada em “dar retorno” à comunidade  
e incentiva os funcionários a participar e apoiar instituições de caridade, 
educacionais e filantrópicas. Qualquer atividade de caridade em que 
estivermos envolvidos como empresa deverá estar de acordo com  
a nossa visão e missão empresarial. É importante ressaltar que  
o nosso apoio a organizações e/ou causas de caridade, educacionais  
ou filantrópicas nunca pode ser contingente ou relacionado  
a recomendações, uso ou compra de produtos ou serviços da 
empresa. Todas as doações de caridade para uma Organização de 
Saúde (HCO), HCP ou a pedido de um HCP devem seguir nossa 
Política de Subsídios e/ou obter aprovação prévia do nosso Comitê 
de Subsídios antes de contribuir com fundos, tempo ou outros bens 
da empresa para instituições de caridade ou filantrópicas. Qualquer 
política pública ou atividades políticas conduzidas em nome da 
NuVasive (por exemplo, uso de fundos, tempo ou bens da empresa) 
devem estar de acordo com a lei e com o nosso código, e devem ser 
pré-aprovadas pelo nosso advogado geral. Se nos engajarmos em 
atividades políticas ou civis a nível individual, devemos deixar claro que 
nossas opiniões e ações são posições pessoais, e não da NuVasive. 

P

R

Por que a NuVasive restringe o envolvimento da nossa organização 
comercial na seleção de “subsídios a um HCP ou uma HCO”? 

O código exige essa separação para evitar a percepção de que 
a NuVasive está fornecendo um subsídio a um HCP ou a uma 
HCO para garantir ou recompensá-los pela compra, uso ou 
recomendação de nossos produtos ou outras considerações  
de vendas. 

Prevenção de suborno e corrupção 

Estamos comprometidos em cumprir todas as leis anticorrupção  
e antissuborno e aplicáveis em nossas relações de negócios e temos uma 
política de tolerância zero para atos de corrupção ou suborno. Sendo assim, 
não devemos dar, oferecer, solicitar ou receber qualquer pagamento, serviços, 
entretenimento ou favores para obter uma vantagem imprópria de negócios. 
As leis anticorrupção estão em contínua evolução nos países onde fazemos 
negócios e devemos ser cuidadosos para cumprir as leis e regulamentos 
locais, bem como o espírito e a intenção do nosso código ao interagir com 
HCPs. Devemos prestar bastante atenção e conduzir diligências periódicas  
e razoáveis para assegurar que terceiros adiram aos padrões do nosso código 
e das diversas leis, normas e regulamentos anticorrupção e antissuborno nos 
países onde fazemos negócios. Qualquer atividade suspeita a este respeito 
deve ser comunicada ao nosso responsável pela conformidade. 

Conduta superior  
no mercado de trabalho
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R
Não. Uma refeição só deve ser fornecida a um HCP como parte 
de uma discussão de negócios genuína. 

Isso inclui, por exemplo, discussões sobre desenvolvimento 
e melhoria de tecnologia médica, preços ou negociações de 
contratos, entre outros tópicos legítimos. A discussão deve 
levar em conta a maior parte do tempo gasto durante  
a refeição. Uma reunião casual ou o desenvolvimento de boa 
vontade geral não deve ser a finalidade principal de uma 
refeição com um HCP.

P
Ter uma discussão geral para construir boas relações de 
negócios é uma finalidade apropriada para fornecer uma 
refeição a um HCP? 

Presentes e entretenimento 

Embora possa ser comum a troca de presentes e atividades de 
entretenimento em muitas situações de negócio, deve-se ter cautela 
para que os presentes ou entretenimento dados ou recebidos não criem 
um conflito de interesses ou violem a lei, nossas políticas ou o espírito 
e a intenção do nosso código. Como empresa, não podemos tentar criar 
oportunidades de negócios oferecendo cortesias empresariais como um 
incentivo impróprio. Qualquer presente ou entretenimento que oferecemos 
ou recebemos não deve ser solicitado e deve ser de valor modesto, 
apropriado (“de bom gosto”), pouco frequente, habitual para o ambiente de 
negócios e, caso contrário, deve ser permitido pelas políticas da NuVasive. 
Além disso, leis rigorosas e complicadas limitam e/ou proíbem presentes e 
entretenimento a HCPs e a funcionários do governo nos vários países onde 
fazemos negócios, e devemos evitar presentes ou entretenimento para 
tais indivíduos, a menos que esteja em conformidade com os requisitos 
estabelecidos em nossas políticas.

Interações com entidades ou funcionários  
do governo 
Devemos seguir os mesmos padrões de ética para lidar com entidades 
governamentais que seguimos para todos os nossos clientes. Funcionários 
do governo podem incluir funcionários de agências federais, estaduais 
ou locais; candidatos políticos; e funcionários de hospitais nacionais ou 
estatais. É importante entender e seguir cuidadosamente todas as leis, 
regulamentações e regras a respeito de dar ou oferecer presentes ou 
entretenimento a funcionários do governo. É política da NuVasive a total 
cooperação com todas as inspeções e investigações do governo. No caso 
de um funcionário, executivo ou diretor receber uma solicitação de inspeção, 
intimação ou aviso de investigação, nosso advogado geral ou nosso 
responsável pela conformidade deve ser notificado para que nós possamos 
responder oportunamente. De qualquer modo, não devemos deturpar, 
descaracterizar ou omitir qualquer informação material ao se comunicar 
com o governo, e temos de garantir que todos os registros fornecidos para 
entidades governamentais sejam precisos, completos e oportunos.

Conduta superior  
no mercado de trabalho
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Sustentabilidade
Na NuVasive, acreditamos em alcançar o sucesso empresarial sustentável por meio do estabelecimento de práticas econômicas, sociais e ambientais 
responsáveis. Temos a obrigação de tomar decisões que afetem positivamente a nós mesmos, a NuVasive, as comunidades em que vivemos e trabalhamos 
e o mundo. Com foco na melhoria contínua, buscamos aumentar o valor para os acionistas, nos engajar em programas de melhoria social que tenham um 
impacto real e defender a gestão responsável de nossos recursos.   

Oportunidades externas

R
Espera-se que funcionários, executivos e diretores coloquem 
os interesses da NuVasive à frente dos seus próprios ao 
conduzir os negócios da empresa. Você pode buscar 
outras oportunidades, mas isso não deve interferir no seu 
desempenho profissional. Como funcionário da NuVasive, 
nenhum emprego externo deve competir com a NuVasive  
e nenhum recurso da empresa pode ser usado para promover 
outros interesses comerciais. Entre em contato com  
o departamento de Risco Global e Integridade para discutir 
potenciais interesses comerciais externos. 

P
Minha esposa e eu estamos começando um negócio 
independente de distribuição de suprimentos médicos 
para os hospitais em nossa área. Posso promover meu novo 
empreendimento se já estiver no local dos negócios  
da NuVasive?

Integridade absoluta em todos  
os nossos negócios globais

Conflitos de interesses
Todos nós devemos estar cientes de qualquer possível influência que possa 
afetar nossa lealdade à NuVasive e também devemos evitar situações 
em que interesses pessoais entrem (ou pareçam entrar) em conflito com 
os interesses da empresa. Por exemplo, devemos evitar investimentos 
pessoais significativos em um cliente, fornecedor ou concorrente, 
assim como devemos evitar trabalhar em qualquer capacidade para um 
concorrente, fornecedor ou cliente, ou de outra forma iludir onde houver 
conflito ou criar a aparência de um conflito. Da mesma forma, não devemos 
ter qualquer influência de supervisão direta na avaliação do trabalho, na 
remuneração ou nos benefícios de qualquer membro da família ou pessoa 
com quem tenhamos um relacionamento próximo. Também devemos  
evitar negociar ou supervisionar transações comerciais da NuVasive com 
essas pessoas.

Se você tiver um potencial conflito de interesses, deve divulgar a situação 
ao responsável pela conformidade para revisão e aprovação. Não é 
necessariamente uma violação do código estar envolvido em uma situação 
de conflito de interesses, mas pode ser uma violação não divulgá-la. 

Integridade absoluta em todos os  
nossos negócios globais
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Informações privilegiadas
Enquanto trabalhamos na NuVasive, podemos obter informações materiais não públicas ou “informações privilegiadas” sobre a Empresa ou outras empresas com 
as quais fazemos negócios. Informações privilegiadas são informações sobre uma empresa não reveladas ao público, que um investidor razoável consideraria 
importante para decidir comprar ou vender títulos da empresa. Não devemos comprar ou vender ações ou títulos da NuVasive, ou ações ou títulos de qualquer 
outra empresa, quando tivermos materiais de informação privilegiada. Além disso, não devemos divulgar essas informações a ninguém (incluindo amigos  
e familiares), a fim de permitir que a troca de informação. Em tais situações de “críticas”, tanto a pessoa que fornece a informação privilegiada quanto a pessoa 
que age sobre ela são consideradas como violadores da lei.  Essas atividades de “informações privilegiadas” são proibidas por lei e pelo código, e todos os 
funcionários são obrigados a cumprir a Política de Informações Privilegiadas da empresa ao se envolver em transações com títulos da NuVasive.  

Manutenção precisa de registros
Temos o compromisso de ser precisos e honestos em todos os registros  
e informações da empresa. A precisão de nossos registros de negócios  
é crucial para a tomada de decisões internas. A precisão também é crucial 
para que a empresa possa cumprir a lei e para que possamos refletir, 
verdadeiramente, sobre a saúde financeira, tanto interna quanto externa, da 
NuVasive. Registros são os documentos físicos ou eletrônicos que criamos 
como parte de nosso trabalho na NuVasive. Temos de garantir que todos os 
nossos registros contenham informações precisas e honestas que reflitam  
a verdade das operações subjacentes ou dos acontecimentos. Ninguém deve 
assinar, aprovar ou transmitir um registro, ou permitir que outros assinem, 
aprovem ou transmitam um registro em nome da empresa, caso ele(a) 
saiba ou tenha razões para acreditar que o registro é falso. Quando se trata 
de garantir que nossos registros sejam precisos, os executivos financeiros 
seniores de nossa empresa têm a responsabilidade especial de promover  
a integridade dentro da NuVasive.  Nosso diretor executivo, diretor financeiro 
e diretor de contabilidade, o(s) controlador(es) ou qualquer pessoa que 
desempenhe uma função semelhante não apenas obedecem aos princípios 
do código, mas também têm a obrigação de garantir que nossas divulgações 
públicas sejam completas, justas, precisas, oportunas e compreensíveis. 
Além disso, eles têm a responsabilidade de cumprir todas as leis, normas 
e regulamentos governamentais aplicáveis e de relatar imediatamente 
quaisquer suspeitas de violação ao Presidente do Comitê de Auditoria.

Cumprimento das leis anticoncorrência 
Não devemos entrar em acordos ou negócios que são 
anticoncorrenciais ou que restrinjam o comércio injustamente. 
Qualquer acordo que restrinja o comércio pode ser considerado 
como uma violação das leis anticoncorrenciais nos países onde  
fazemos negócios, independentemente de quem se trata. Por  
essas razões, devemos evitar discutir tópicos de caráter sensível  
e potencialmente anticoncorrenciais com  terceiros, incluindo: preços 
ou tarifação, capacidade produtiva, vendas, licitações, lucros ou 
lucros e margens, custos ou métodos de distribuição. 

Também devemos evitar obter qualquer informação sobre 
concorrentes através de meios impróprios ou antiéticos. Da mesma 
forma, não devemos aceitar, divulgar ou utilizar informações sobre  
a concorrência, se houver razões para crer que nos foram divulgadas 
informações vindas de uma violação de confidencialidade (por 
exemplo, por um proprietário que anteriormente trabalhou para uma 
empresa concorrente). 

Integridade absoluta em todos os  
nossos negócios globais
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Conformidade nos negócios  
Somos uma empresa global e devemos cumprir com as leis, 
regulamentos, requisitos de licenciamento, boicotes, embargos  
e outras restrições aplicáveis que governam a exportação  
e importação de nossos produtos, serviços e tecnologia nos 
países onde fazemos negócios. Temos de fornecer informações 
precisas e verdadeiras sobre nossos produtos e outros itens  
a funcionários aduaneiros e outras autoridades relevantes, e não 
participar de trocas comerciais com países sancionados. 

Faturamento e reembolso
Estamos empenhados em entender e seguir todas as leis, 
regulamentos e diretrizes que regem o faturamento, a cobrança 
ou o reembolso dos nossos produtos e serviços, e podemos 
apenas cobrar por produtos e serviços que acreditamos ser 
medicamente necessários. Do mesmo modo, devemos manter 
registros completos e precisos e recomendar e/ou utilizar códigos 
de cobrança e reembolso corretos. É importante que corrijamos  
e informar qualquer erro substancial o mais breve possível  
e levantar qualquer questão sobre faturamentos confusos 
ao gerente ou funcionário relevante para garantir que nossas 
atividades de faturamento estejam de acordo com a lei aplicável. 

Falando sobre NuVasive
A NuVasive está empenhada em fornecer informações precisas 
e consistentes ao público. Para alcançar esse objetivo, apenas 
pessoas autorizadas podem falar em nome da empresa. 
Consultas externas sobre a empresa devem ser direcionadas  
para media@nuvasive.com.

Redes sociais
Nossa presença ativa nas redes sociais aprimora nossa marca e fortalece 
nossas conexões com o público e as partes interessadas. Nossos 
representantes de redes sociais designados desenvolvem, gerenciam  
e supervisionam a atividade das redes sociais da NuVasive. Isso ajuda  
a garantir que as informações que fornecemos sejam claras, consistentes 
e precisas. Quando os funcionários usarem redes sociais, é importante 
usá-las com responsabilidade. Temos uma identidade compartilhada como 
funcionários da NuVasive, mas também somos indivíduos com nossos 
próprios pensamentos, opiniões e interesses. Fora do trabalho, podemos 
postar em redes sociais, blogs e contribuir com wikis. Mesmo nessas 
atividades pessoais, o envolvimento nas redes sociais deve ser coerente 
com nossas obrigações para com a NuVasive, nossos colegas de trabalho, 
clientes, fornecedores e outros parceiros comerciais. Ao nos envolvermos no 
uso pessoal de redes sociais e discutirmos tópicos relacionados à NuVasive, 
devemos ser honestos e divulgar nossa identidade, deixar claro que as 
visões e opiniões que postamos são nossas e nunca divulgar informações 
confidenciais da empresa. 

Integridade absoluta em todos os  
nossos negócios globais
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Faça sua voz ser ouvida! 
Tem uma ideia sobre como tornar este Código de Conduta mais útil? Tem 
uma dica sobre como tomar melhores decisões éticas? O departamento 
de Risco Global e Integridade deseja ouvir o que você tem a dizer.  
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