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A nossa empresa

Desde o início que a história da MSD tem sido pautada pela convicção de fazer o que é correto. George Merck 
sublinhou este princípio definidor em 1950 quando disse: “Tentamos nunca esquecer que a medicina é para 
as pessoas”. Enquanto continuamos a fortalecer a nossa longa herança em matéria de inovação nos nossos 
laboratórios, onde nos esforçamos por criar um retorno sustentável e positivo do nosso investimento, uma 
coisa permanecerá imutável: o nosso inabalável compromisso com a ética e a integridade.

Apesar de falarmos diferentes idiomas e representarmos culturas distintas, trabalhamos em conjunto para 
desenvolver medicamentos revolucionários, sem nunca comprometer a nossa integridade e honestidade.  
Os nossos valores e normas são os alicerces da MSD. São a base do nosso sucesso.

“Tentamos nunca esquecer 
que a medicina é para as 
pessoas. Não é para os 
lucros. Os lucros surgem 
posteriormente e, porquanto 
nos lembrássemos disso, 
nunca deixariam de surgir.”

– George W. Merck, 1950
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O que fazemos importa

Nosso objetivo

Usamos o poder da ciência inovadora para salvar e melhorar vidas em todo o mundo.

— Rob Davis
CEO and President

Guiados pelo nosso objetivo 
de salvar e melhorar vidas em 
todo o mundo, nossos valores 
e padrões são fundamentais 
para o nosso sucesso. Nosso 
código de conduta e nossa 
cultura determinam como 
nos comportamos, como 
tomamos decisões e no que 
acreditamos como empresa e 
como comunidade.”

“
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Os nossos acionistas
Os nossos acionistas depositam em nós a sua confiança 
com dinheiro arduamente ganho.  Em troca, esperam uma 
boa governança empresarial, informações de desempenho 
honestas, exatas e atempadas e divulgações claras em 
todas as comunicações e relatórios públicos.

Os nossos fornecedores 
e distribuidores
Sem confiança, uma relação comercial é tão forte como a 
sua última transação. Valorizamos os nossos fornecedores 
e tratamo-los sempre de forma honesta, justa e respeitosa. 
Em troca, esperamos que partilhem os mesmos valores e 
normas que a MSD.

As nossas comunidades e sociedade
As nossas comunidades são os nossos vizinhos, e confiam 
em nós para que nos comportemos como boas empresas 
cidadãs. Apoiamos com orgulho um vasto leque de 
programas sociais, de saúde e ambientais. Cumprimos 
todas as legislações, regras e regulamentos que se 
aplicam à nossa atividade empresarial.

Os nossos pacientes e clientes
Os nossos produtos têm um impacto diário na vida 
das pessoas. Encaramos isto como um privilégio e 
trabalhamos incansavelmente para identificar as 
necessidades mais fundamentais dos nossos clientes 
e pacientes. Aplicamos os nossos recursos de forma a 
cumprir  estas necessidades e conquistar a sua confiança 
dia após dia.

Os nossos funcionários
O conhecimento, a imaginação e a competência dos nossos 
funcionários são o motor da nossa inovação. Enquanto 
empregadores, esforçamo-nos por criar um ambiente 
laboral que inspire confiança, integração e respeito, 
deixando pleno espaço a reflexões e invenções inovadoras.

Atuamos em defesa dos melhores 
interesses de todas as partes 
interessadas, isto é, o amplo espetro 
de pessoas e comunidades cujas vidas 
são afetadas pelo que fazemos.

Como fazemos importa
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Os nossos valores e normas unem-nos

Os pacientes em primeiro lugar
Todos temos a responsabilidade de oferecer 
produtos e serviços de elevada qualidade. 
Aspiramos a melhorar a saúde e o bem-estar de 
pessoas e animais em todo o mundo e a alargar 
o acesso aos nossos medicamentos e vacinas. 
As nossas ações devem ter em conta a nossa 
responsabilidade para com os que utilizam ou 
necessitam dos nossos produtos. 

Inovação e 
excelência científica

Dedicamo-nos ao mais alto nível de 
inovação e excelência científica. A nossa 

investigação é orientada pelo compromisso 
de melhorar a saúde e a qualidade de vida. 

Esforçamo-nos para identificar e satisfazer as 
necessidades mais prementes de pacientes e 

clientes através da inovação contínua. 

Ética e integridade
Estamos comprometidos para com os mais 

elevados padrões de ética e integridade. Temos 
responsabilidade para com os nossos clientes, a 

nossa concorrência, os fornecedores, os acionistas e 
as comunidades que servimos a nível mundial.  

No cumprimento das nossas responsabilidades,  
não seguimos atalhos profissionais ou éticos.  

As nossas interações com todos os 
segmentos da sociedade têm de ser  

transparentes e refletir estes 
elevados padrões. 

Respeito pelas pessoas
A nossa capacidade de nos 
distinguirmos depende da integridade, 
conhecimento, imaginação, aptidão, 
diversidade, segurança e trabalho de equipa 
dos nossos funcionários. Para tal, esforçamo-nos 
para criar um ambiente de respeito mútuo, inclusão 
e responsabilidade. Recompensamos o empenho e o 
desempenho e somos solícitos às necessidades dos 
nossos funcionários e das suas respetivas famílias.

NORMAS

As normas que nos  
servem de orientação

Definem os princípios  
que fazem de nós uma 

empresa digna  
de confiança

Representam a base do nosso caráter enquanto empresa.  
São elas que fazem de nós uma empresa de confiança.  

Orientam-nos em todas as decisões e ações que tomamos.

Os nossos valores e normas são fundamentais para o nosso sucesso.
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As nossas políticas empresariais são  
normas de conduta para a interação  
com as partes interessadas. Utilizamos  
estas políticas na tomada de decisões  
que enfrentamos diariamente. 

01 Segurança do paciente
Envidamos todos os esforços para garantir que os clientes 
e os pacientes confiam na segurança e na eficácia dos 
nossos produtos.

02 Qualidade do produto
Os nossos produtos estão presentes quando as pessoas 
precisam deles, com qualidade digna de confiança.

03 Investigação
As nossas investigações são orientadas pelo compromisso 
em preservar a saúde e melhorar a qualidade de vida das 
pessoas e animais.

04 Práticas comerciais e de marketing  
orientadas para o cliente
Fornecemos informações equilibradas e exatas sobre 
os nossos produtos e não participamos em atividades 
que possam indevidamente beneficiar ou influenciar os 
nossos clientes.

05 Prevenção de corrupção e suborno
Não prometemos, oferecemos, pagamos, solicitamos nem 
aceitamos qualquer presente de valor com o intuito de 
influenciar indevidamente decisões ou ações relacionadas 
com o exercício das nossas atividades.

06 Aprovisionamento e relações com os fornecedores
Temos noção de que os fornecedores desempenham um 
papel importante no nosso sucesso global, é por isso que 
estabelecemos apenas relações com os que fornecem o 
melhor valor global e que partilham o nosso compromisso 
em matéria de qualidade, preço, entrega, serviço, 
diversidade, reputação e práticas comerciais éticas.

07 Leis antitrust e concorrência leal
Competimos de forma agressiva, mas justa, de modo a 
promover mercados abertos e contribuir para a liberdade 
de escolha do cliente, conquistando a sua confiança com os 
nossos produtos e serviços e a nossa reputação de seguir 
práticas comerciais leais e honestas. 

08 Política comercial global
Atuamos de forma responsável no transporte 
transfronteiriço de produtos e serviços, de acordo com os 
regulamentos comerciais internacionais e locais que regem 
as nossas operações.

09 Integridade financeira
Equanto gestores responsáveis, acreditamos que a 
transparência e integridade financeira são elementos 
imprescindíveis para salvaguardar os nossos ativos, 
garantindo desta forma o cumprimento da nossa missão 
e sucessos futuros e reforçando a confiança que as partes 
interessadas depositam em nós.

10 Conflitos de interesses
Identificamos e divulgamos situações que possam parecer 
comprometer o nosso juízo comercial ou influenciar de 
forma indevida o nosso negócio e, quando necessário, 
implementamos medidas de controlo para minimizar os riscos. 

11 Abuso de informações privilegiadas
Não tomamos ações que possam minar a confiança do 
investidor, tais como a partilha de informações privilegiadas 
pertencentes à MSD e aos seus parceiros de negócios ou 
a partilha de “dicas” que possam influenciar de forma 
desonesta decisões de investimento.

12 Divulgação de informações sobre a MSD
Assumimos uma posição aberta e demonstramos 
transparência adequada em relação à forma como 
operamos, de forma a mantermos a confiança e lealdade das 
partes interessadas.

13 Gestão e proteção de informações
Salvaguardamos e aplicamos elevados padrões de ética 
na recolha, utilização, gestão e proteção de informações 
confidenciais da nossa empresa, bem como de informações 
que nos foram fornecidas por terceiros.

14 Respeito pelo meio ambiente,  
pela segurança e pela saúde
Estamos empenhados em providenciar um ambiente de 
trabalho seguro e saudável aos nossos funcionários, ao 
minimizar o impacto ambiental das nossas operações 
e colaborar com fornecedores que partilham os nossos 
compromissos de segurança e ambientais.

15 Denúncia e resolução de más condutas
A empresa dispõe de meios para abordar potenciais 
comportamentos indevidos e salvaguardar a sua reputação 
através de denúncias, quando alguém presencia ou suspeita 
de algo inadequado, e não tolera retaliações contra qualquer 
pessoa que comunique preocupações de boa-fé ou forneça 
informações relacionadas com uma investigação. 

16 Gestão de substâncias regulamentadas
Defendemos o uso de substâncias regulamentadas para fins 
médicos, científicos e comerciais apropriados, mantendo 
simultaneamente uma rede de distribuição fechada que 
garante a realização de controlos adequados em matéria de 
aquisição, produção, transporte, armazenamento, utilização, 
distribuição e eliminação.

17 Recursos humanos globais
Promovemos uma cultura de respeito mútuo, dignidade e 
integridade, onde atraímos e desenvolvemos funcionários 
talentosos, empenhados e de origens diversas, que 
recebem as ferramentas necessárias para produzir 
excelentes resultados.

18 Utilização e cuidados de animais
Tratamos todos os animais sob nossos cuidados da forma 
mais humana possível e só recorremos aos mesmos quando 
não existem outras alternativas cientificamente válidas. 

19 Contribuições caritativas e voluntariado
Somos agentes de mudança positiva na melhoria dos 
cuidados de saúde globais, promoção da educação e 
abordagem de graves problemas sociais através de 
contribuições caritativas e do apoio de programas de 
voluntariado dos funcionários.

20 Privacidade  e  Proteção de Dados Pessoais
Recolhemos e Tratamos dados  Pessoais de acordo com 
as leis e regulamentos aplicáveis e somos totalmente 
transparentes sobre,  como  iremos utilizá-los, geri-los 
e protegê-los. A utilização de dados Pessoais ao  nosso 
cuidado limita-se apenas às finalidades para as quais foram 
recolhidos, de acordo com o consentimento obtido.

As nossas políticas
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Os nossos valores e normas, assim como as nossas políticas, abordam várias situações 
comuns do local de trabalho. Mas não podem abranger todas as circunstâncias 
possíveis e não substituem a aplicação do bom senso.

Tenha voz 
Proteja a reputação que conquistamos como 
uma empresa que atua com integridade e 
comunique qualquer conduta que possa colocar 
a nossa credibilidade em risco. 

Caso veja ou suspeite de atividade indevida, 
antiética ou ilegal por parte de algum 
funcionário, fale com o seu gestor, com 
outro recurso da empresa (por exemplo, 
departamento de Conformidade, Jurídico ou 
Recursos Humanos) ou, quando permitido 
por lei, manifeste-se em msdethics.com para 
discutir as suas preocupações ou dúvidas de 
modo confidencial, sem receio de retaliação.

Quando confrontado com um dilema, 
recorra a estas perguntas para 
decidir o que deve fazer.

Decisões baseadas em valores

O meu comportamento ou decisão 
prejudica alguém ou algo?

O meu comportamento viola a confiança 
dos clientes, pacientes, acionistas ou 
partes interessadas?

Estou disposto a assumir a 
responsabilidade por esta decisão  
ou ação, caso seja divulgada nos  
meios de comunicação?

Tenho a certeza de que a ação que eu 
proponho cumpre a letra e o espírito das 
políticas da nossa empresa, bem como a 
legislação e regulamentos aplicáveis?

Pergunte-se a si mesmo...
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O que fazemos importa
Salvar e melhorar vidas

Como fazemos importa
Ética e integridade inabaláveis


