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apresentação

Cuidar para transformar. Essa é a essência e o 
direcionamento que norteiam os negócios da 
Seguros Unimed. Pela origem no cooperativismo 
médico, a seguradora tem como foco atender, além 
do Sistema Unimed, às demandas do segmento 
cooperativo e às do setor de saúde. 

A Seguros Unimed ocupa um espaço importante no 
mercado segurador brasileiro, atuando nas áreas da 
saúde suplementar, odontologia, vida, previdência 
e ramos elementares e, dispõe, ainda, de uma asset 
management, a InvestCoop.

Com a missão de cuidar das pessoas e das 
instituições, protegendo a vida, o patrimônio e o 
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futuro, nossa visão é estar entre as dez maiores 
seguradoras do país até 2021.

E só há um caminho para chegarmos lá, sentindo 
orgulho pela nossa conquista: a nossa jornada 
estratégica tem de ser percorrida de forma íntegra. 
Um compromisso que extrapola o nosso ambiente 
empresarial e faz sentido, também, na vida de cada 
um de nós!

Esta versão do Código de Conduta Ética reflete o 
amadurecimento do Programa de Integridade da 
nossa empresa e o direcionamento estratégico 
dos negócios da Seguros Unimed. Um importante 
instrumento que é revisado a cada dois anos ou 
sempre que for necessário.

apresentação
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mensagem
da diretoria

A Seguros Unimed implantou, de forma pioneira, 
a primeira versão do seu Código de Conduta Ética 
em 2015, com o objetivo de divulgar, para todos 
os públicos com os quais se relaciona (sociedade, 
acionistas, clientes, colaboradores, cooperativas, 
fornecedores e parceiros comerciais), os 
princípios, os valores e as normas que regiam os 
seus negócios.

A partir daí, buscamos engajar todo o time na 
construção de um ambiente de negócios e 
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relacionamentos cada vez mais saudável e de 
confiança, por meio do lançamento do nosso 
Programa de Integridade, com um conceito que 
reforça o papel de cada um de nós: Juntos+Seguros.

Implantamos o Comitê de Conduta Ética, 
aperfeiçoamos o Canal de Orientações e 
Denúncias, capacitamos nossas lideranças com 
relação à Governança Corporativa, certificamos 
a qualidade dos nossos processos e estamos 
aprimorando a Gestão de Riscos.

mensagem da diretoria
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Atuamos de forma relevante em licitações 
públicas e consolidamos a nossa posição 
como seguradora referência para o Sistema 
Unimed, para o sistema cooperativista 
e toda a área de saúde. Constituímos a 
InvestCoop (gestora de ativos) para atender 
às demandas do Sistema Unimed na gestão 
de ativos financeiros.

A revisão da matriz de riscos da Seguros 
Unimed, conduzida pela área de Governança, 
Riscos e Compliance, aliada ao firme 
compromisso dessa diretoria de crescer com 
sustentabilidade e respeito aos princípios 

mensagem da diretoria
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mensagem da diretoria

éticos, trouxe o cenário ideal para a revisão do 
nosso Código de Conduta Ética.

O Código é um dos principais instrumentos 
do nosso Programa de Integridade, porque 
mostra como o nosso compromisso ético 
se manifesta na prática, nas condutas que 
valorizamos e em outras, que não admitimos. 
Essas posturas devem ser observadas, 
diariamente, por todos aqueles que se 
relacionam com o nosso negócio.

Qualquer pessoa que tenha conhecimento 
de alguma prática que esteja em desacordo 
com os princípios, os valores e as normas 
constantes neste Código deverá reportar o 
desvio ao próprio gestor direto ou ao Comitê 
de Conduta Ética, utilizando o nosso Canal de 
Orientações e Denúncias. A esses denunciantes, 
asseguramos o compromisso do anonimato e 
da não retaliação pelas denúncias realizadas, 
ainda que não sejam procedentes.

Contamos com o engajamento  
de todos para, juntos, sermos mais  
seguros e melhores a cada dia! 
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O Código tem o objetivo de estabelecer 
os princípios, os valores e as normas que 
devem reger as relações da Seguros Unimed 
com os diversos públicos que interagem 
com o seu negócio, sendo aplicado 
aos membros da alta administração 
(conselheiros de administração, diretores, 
superintendentes e gerentes), aos 
colaboradores, às cooperativas, aos 
fornecedores, aos parceiros de negócios, 
bem como a todos aqueles que atuam em 
representação da Seguros Unimed.

objetivo 
e alcance
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missão, visão 
e valores

4.1.  Missão
Cuidar das pessoas 
e das instituições, 
protegendo a  
vida, o patrimônio 
e o futuro.
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4.2.  Visão
Estar entre as dez 
maiores seguradoras 
do país até 2021, 
crescendo de forma 
sustentável e acima 
do mercado.

4.3.  Valores
•   Ética e integridade

•   Valorização e respeito pelas pessoas

•  Cooperação como essência

•  Compromisso com o cliente

•  Inovação e melhoria contínua

•  Agilidade e simplicidade

•  Sustentabilidade

missão, visão e valores
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gestão do 
programa de 
integridade 
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1 |  Comprometimento da alta 
administração 

2 |  Código de Conduta Ética,  
políticas e procedimentos 
específicos 

3 |  Programa de treinamento 

4 |  Mapeamento, gestão  
e controle de riscos  

5 | Comitê de Conduta Ética 

6 | Canal de Orientações e Denúncias   

7 |  Monitoramento      

8 |  Due Diligence de fornecedores  
e parceiros de negócio 

O Programa de Integridade da Seguros Unimed 
é composto por oito pilares, destacados a seguir:

gestão do programa de integridade
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5.1 | Comprometimento  
da alta administração

Os membros da alta administração da Seguros 
Unimed, assim como todos aqueles que 
exercem funções de liderança, são os principais 
responsáveis pelo sucesso do Programa de 
Integridade da Companhia.

Por essa razão, obrigam-se não somente a 
transmitir a mensagem que introduz este 
Código, mas, também, a promover engajamento 
permanente e a apoiar o Programa de 
Integridade da Seguros Unimed. Assim, devem, 
sempre, incentivar e divulgar os princípios, os 
valores e as normas constantes do Código de 
Conduta Ética, auxiliando seus colaboradores em 
dúvidas e denúncias de desvios de conduta que 
tiverem conhecimento.

A Seguros Unimed não contratará, para a alta 
administração, membros que: 

a) tenham sido condenados, com trânsito  
em julgado, pela prática de fraude à licitação,  

gestão do programa de integridade
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à corrupção de agentes públicos, à organização 
criminosa ou à lavagem de dinheiro;

b) tenham parentesco até o terceiro grau com 
agente público que possua relação comercial com 
a Seguros Unimed.

A área de Governança, Riscos e Compliance  
é a instância responsável pela condução e  
pelo monitoramento do Programa de Integridade, 
reportando-se ao diretor-presidente da  
Seguros Unimed.

     5.2 | Código de Conduta 
Ética, políticas e 
procedimentos específicos

O Código de Conduta Ética da Seguros Unimed 
e as políticas específicas são as normas escritas 
que disciplinam o comportamento esperado dos 
membros da alta administração, dos colaboradores, 
dos fornecedores, dos parceiros de negócios e 
de todos aqueles que representam a Companhia, 
quando tratam de seus negócios.

gestão do programa de integridade
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5.3 | Programa de 
treinamento

Os treinamentos são os meios utilizados 
para fixar e disseminar o conhecimento dos 
princípios, dos valores e das normas contidas no 
Código de Conduta Ética e, também, nos demais 

gestão do programa de integridade
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procedimentos e políticas específicos para 
aqueles que estão sujeitos ao seu alcance.

Os treinamentos poderão ser realizados de forma 
presencial, eletrônica ou por qualquer outro 
meio que atinja a meta de capacitar aqueles que 
estejam sujeitos ao Programa de Integridade da 
Seguros Unimed.

Os treinamentos serão promovidos de acordo com 
o público-alvo, com periodicidade não superior a 
um ano e sempre que necessário.

O Programa de Treinamento deverá ser revisado 
anualmente e aprovado pela alta administração da 
Seguros Unimed.

  5.4  | Mapeamento, gestão 
e controle de riscos

A área de Governança, Riscos e Compliance da 
Seguros Unimed será responsável pela condução 
do processo de revisão e de atualização anual 
da matriz dos riscos, junto às demais áreas 
responsáveis pelos processos.

gestão do programa de integridade
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Os riscos serão identificados a partir da 
cadeia de valor de processos e deverão ser 
classificados de acordo com a metodologia 
prevista na Política de Gestão de Riscos e 
Controles Internos.

  
5.5 | Comitê de  
Conduta Ética

O Comitê de Conduta Ética é um órgão  
de natureza multidisciplinar e independente, 
criado pelo Conselho de Administração da 
Seguros Unimed, cuja finalidade é promover  
a legitimação, o respeito, o cumprimento  
dos valores da Companhia e deste Código  
de Conduta Ética. 

São atribuições do Comitê de Conduta Ética:  

•  difundir a cultura da conduta ética;

•   avaliar o cumprimento do Código de Conduta Ética;

•   definir as métricas e os índices para 
monitoramento do Programa de Integridade;

gestão do programa de integridade
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•   determinar a aplicação das medidas disciplinares 
previstas pelo descumprimento do Código de 
Conduta Ética e Políticas específicas;

•   deliberar acerca de conflitos de interesse 
entre a Seguros Unimed e membros da alta 
administração, colaboradores, fornecedores 
e parceiros de negócios, definindo as 
medidas mitigadoras a serem adotadas, 
quando cabíveis;

gestão do programa de integridade
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•   dirimir dúvidas quanto às diretrizes do Código de 
Conduta Ética;

•   deliberar sobre brindes e entretenimentos 
recebidos ou ofertados em desacordo com 
o presente Código de Conduta Ética e as 
políticas específicas;

•   apoiar a Área de Governança, Riscos e 
Compliance na condução e na gestão do  
Programa de Integridade;

•   deliberar sobre a adequação das doações  
e dos patrocínios a serem realizados 
pela Seguros Unimed, de acordo com 
os princípios, os valores e as normas do 
Código de Conduta Ética.

O Comitê atua com independência e 
imparcialidade, podendo ser consultado 
por todos aqueles que estejam sujeitos ao 
alcance das diretrizes do presente Código 
de Conduta Ética, por meio do Canal de 
Orientações e Denúncias.

O Comitê de Conduta Ética se reporta 
diretamente ao diretor-presidente da Seguros 

gestão do programa de integridade

  SEGUROS UNIMED   «  22VOLTAR  
PARA O MENU



Unimed ou ao Conselho de Administração da 
Unimed Seguradora S.A., na hipótese de  
o diretor-presidente estar em situação  
de conflito de interesse.

  
5.6 | Canal de 
orientações e denúncias 

A Seguros Unimed disponibiliza aos 
colaboradores, fornecedores, cooperativas, 
parceiros de negócios e à sociedade em geral 
um canal de comunicação exclusivo para: 
relatar desvios de comportamento ético 
envolvendo a empresa, os nossos profissionais 
ou os parceiros comerciais, conflitos de 
interesses e obter a resolução de dúvidas 
relativas às diretrizes do Código de Conduta 
Ética e às políticas específicas.

Por meio do Canal de Orientações e Denúncias 
poderão ser reportadas condutas que violem 
os princípios éticos e os padrões de conduta da 
Seguros Unimed ou a legislação vigente.

gestão do programa de integridade
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O Canal de Orientações e Denúncias tratará 
as informações com confidencialidade 
e diligência, garantindo o correto 
endereçamento. 

Qualquer pessoa pode utilizar o canal para 
reportar um desvio de conduta aos princípios, 
aos valores e às normas constantes no Código de 
Conduta Ética e nas políticas específicas.

gestão do programa de integridade
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A esses denunciantes de boa-fé a Seguros 
Unimed garante o anonimato e a não retaliação 
pelas denúncias realizadas, ainda que não sejam 
julgadas procedentes.

gestão do programa de integridade
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5.7 | Monitoramento

Caberá à área de Governança, Riscos e 
Compliance realizar o monitoramento  
do Programa de Integridade, por meio de 
métricas e de indicadores aprovados pelo 
Comitê de Conduta Ética.

 5.8 | Due Diligence de 
fornecedores e parceiros 
de negócio

O procedimento de Due Diligence de 
fornecedores e parceiros de negócio será 
conduzido conforme parâmetros e critérios 
estabelecidos pelo Comitê de Conduta Ética 
por meio de política específica.

gestão do programa de integridade
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nossos 
relacionamentos 
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nossos relacionamentos

•  Somos precisos no cumprimento de leis, normas 
e regulamentos externos, bem como das 
políticas internas.

•  Adotamos políticas e procedimentos de 
auditoria e de integridade, visando prevenir, 
monitorar e combater, no âmbito de nossas 
atividades, todo tipo de desvio de conduta ou 
de prática de atos ilícitos.

•  Protegemos as informações não públicas 
(confidenciais ou internas) que circulam ou são 
armazenadas na Seguros Unimed.

6.1 Relacionamento  
com a sociedade 
Cuidar das pessoas e das 
instituições, protegendo a  
vida, o patrimônio e o futuro.
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6.2  Relacionamento 
no ambiente de 
trabalho

nossos relacionamentos

•  Aprimoramos, continuamente, nossos produtos, 
serviços, políticas, atividades e processos 
operacionais.

•  Cuidamos para que as informações prestadas em 
comunicados e documentos de qualquer natureza 
sejam verdadeiras, corretas, claras e suficientes 
para que os interessados possam tomar decisões 
conscientes e seguras em relação à Seguros Unimed.

•  Nossos demonstrativos e relatórios financeiros 
e contábeis são corretos e reproduzem, com 
clareza, as movimentações efetivadas. 

•  Cultivamos ambientes de respeito à dignidade, à 
diversidade e aos direitos humanos.
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•  Não toleramos nenhuma forma de preconceito, 
discriminação, assédio sexual ou moral, desrespeito, 
difamação, ofensa, exploração ou intimidação.

•  Adotamos políticas e práticas visando 
proporcionar condições de trabalho dignas, 
motivadoras, seguras e saudáveis.

•  Promovemos o desenvolvimento de nossos 
colaboradores por meio de políticas e normas 
adequadas de salários e benefícios, além de 
executar programas de educação, segurança e 
saúde no trabalho.

• Praticamos a meritocracia.

•  Reconhecemos o direito à liberdade política e 
sindical.

• Cumprimos as convenções e os acordos coletivos. 

•  Zelamos pela reputação e demais ativos tangíveis 
e intangíveis da Seguros Unimed.

•  Realizamos nosso trabalho com profissionalismo, 
ou seja, com dedicação, senso de 
responsabilidade, cordialidade e disposição para 
trabalhar e cooperar em equipe.

nossos relacionamentos
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•  Investimos na atualização dos conhecimentos 
e no desenvolvimento de melhores técnicas 
relativas à nossa profissão. 

•  Cultivamos relacionamentos respeitosos e cordiais, 
tratamos a todos como gostamos de ser tratados.   

•  Expressamos nossas opiniões de maneira objetiva 
e bem fundamentada. 

•  Respeitamos a diversidade de opiniões, por isso, 
preferimos o diálogo ao confronto de pontos de vista. 

•  Não reproduzimos boatos ou maledicências de 
qualquer tipo (difamação, fofoca, intriga, entre 
outros).

•  Damos crédito às ideias e às realizações dos 
colegas.

•  Não apresentamos opiniões, ideias ou preferências 
pessoais como sendo da empresa ou de seus 
líderes. 

•  Atuamos como empresa responsável, sempre 
atentos à sustentabilidade do planeta.

nossos relacionamentos
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6.3 Relacionamento 
com stakeholders, 
acionistas e 
investidores 

Consolidamos os princípios 
de boas práticas adotados 
pela Seguros Unimed, 
alinhando os interesses 
de acionistas, clientes, 
colaboradores e demais 
stakeholders, gerando 
valor para a Companhia 
e contribuindo com a sua 
perenidade.

nossos relacionamentos
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•  Adotamos políticas e condutas 
objetivas, imparciais e transparentes 
de monitoramento dos conflitos de 
interesses entre acionistas, investidores e 
administradores da Seguros Unimed.

•  Respeitamos as regras aprovadas em 
assembleia que, previamente, são 
informadas ao mercado, para a realização 
de negócios ou operações com acionistas, 
investidores, administradores e seus 
respectivos familiares e cônjuges.

•  Mantemos práticas de gestão de 
riscos operacionais, financeiros, sociais, 
ambientais e de reputação, de modo 
a garantir a valorização dos ativos da 
Seguros Unimed.

•  Não usamos informações privilegiadas para 
a venda ou a compra de ativos financeiros 
(ações, debêntures, entre outros) 
diretamente ou por intermédio de terceiros.

•  Prestamos contas de nossas decisões e 
atos, sempre que necessário, à sociedade e 
aos demais stakeholders.

nossos relacionamentos
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•  Adotamos políticas e práticas de sustentabilidade, 
defesa dos direitos humanos e dos direitos do 
consumidor. 

•  Estamos sempre atentos às necessidades, 
às expectativas e às opiniões dos clientes, 
visando aperfeiçoar a qualidade de nossos 
produtos, serviços, canais de diálogo, venda  
e atendimento.

•  Disponibilizamos canais para ouvir sugestões, 
queixas e dúvidas de nossos clientes e estamos 
preparados para respondê-las com boa vontade, 
precisão e agilidade.

6.4 Relacionamento 
com os clientes 

nossos relacionamentos
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•  Não utilizamos artifícios de marketing, 
publicidade ou venda que possam iludir 
nossos clientes a respeito da qualidade, dos 
preços e das condições contratuais de nossos 
produtos ou serviços.

nossos relacionamentos
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•  Não oferecemos tratamento preferencial e não 
favorecemos, indevidamente, qualquer pessoa ou 
empresa em nossas atividades e relacionamentos 
e na resolução de divergências internas ou com 
nossos stakeholders.

•  Compartilhamos valores, estratégias e boas 
práticas com nossos parceiros (representantes, 
corretores etc.) e fornecedores (produtos ou 
serviços), com o propósito de: 

• desenvolver, conjuntamente, os mercados nos 
quais atuamos;

•  aprimorar o atendimento aos clientes da 
Seguros Unimed;

6.5  Relacionamento 
com parceiros e 
fornecedores

nossos relacionamentos
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•  Tendo em vista garantir a livre concorrência e 
almejando otimizar a relação custo-benefício 
de nossos produtos e serviços, adotamos 
critérios objetivos, transparentes e imparciais 
nos processos de seleção e de contratação de 
parceiros e de fornecedores;

•  Priorizamos a contratação de parceiros e de 
fornecedores que adotem códigos de ética ou de 
conduta alinhados com as diretrizes do Código de 
Conduta Ética da Seguros Unimed.

•  Defendemos os preceitos da livre concorrência 
e, portanto, não praticamos nenhuma forma de 
concorrência desleal.

6.6  Relacionamento 
com concorrentes 

nossos relacionamentos
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•  Respeitamos a reputação e a propriedade 
intelectual de nossos concorrentes.

•  Não praticamos qualquer forma de espionagem 
para obter informações sobre nossos 
concorrentes.

•  Nossa participação em associações empresariais é 
pautada pelo objetivo de aprimorar os setores da 
economia em que atuamos.

•  Não fazemos acordos comerciais com 
concorrentes tendo a finalidade de combinar 
preços, dividir clientes ou, por qualquer outro 
meio, fraudar ou limitar uma concorrência 
pública ou privada. 

6.7  Relacionamento 
com a mídia 

nossos relacionamentos
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•  Mantemos, com a mídia, um relacionamento 
baseado na independência e na imparcialidade.

•  As informações que veiculamos ou repassamos à 
imprensa são verdadeiras, claras e dentro do prazo. 

•  Gerimos os nossos negócios sem influências 
ideológicas ou político-partidárias.

•  Adotamos políticas e práticas para garantir 
que nossas relações com a administração 
pública (órgãos, autarquias, empresas, agentes 
públicos, representantes, entre outros) sejam 
pautadas por legalidade, clareza de propósitos, 
publicidade e transparência. 

6.8  Relacionamento 
com o poder público
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A Seguros Unimed tem como valor a 
realização de negócios de forma ética, limpa e 
transparente. Assim, todas as pessoas sujeitas 
ao alcance deste Código de Conduta Ética 
e que atuem em representação da Seguros 
Unimed devem evitar, no relacionamento 
com agentes públicos, qualquer situação que 
possa configurar a promessa ou a oferta de 
vantagem indevida (econômica ou não) para 
a prática, omissão ou retardamento de ato de 
ofício em favor da Companhia.

A solicitação, a exigência ou a cobrança de 
qualquer benefício, por parte de agente 
público, a qualquer pessoa que esteja sujeita 

6.9  Relacionamento 
com agentes 
públicos
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ao alcance deste Código de Conduta Ética 
ou que atue em representação da Seguros 
Unimed, deverá ser recusada e reportada, 
imediatamente, ao superior imediato ou à 
pessoa responsável pela contratação, à área 
de Governança, Riscos e Compliance ou ao 
Comitê de Conduta Ética para providências.
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as nossas 
condutas 
esperadas
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as nossas condutas esperadas

   
7.1 Vedação  
a assédio moral 

Assédio moral é a exposição do trabalhador a 
situações humilhantes e constrangedoras, de 
forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas 
funções, no ambiente de trabalho.

A Seguros Unimed não tolera ações desrespeitosas, 
ameaçadoras, indignas para com qualquer pessoa, 
independentemente do nível hierárquico, cargo ou 
função no ambiente de trabalho.

O assédio moral pode acontecer de forma vertical 
(descendente ou ascendente), horizontal ou mista:

•  O assédio moral vertical descendente ocorre quando 
há conduta abusiva do superior hierárquico para 
constranger os seus colaboradores.

•  O assédio moral vertical ascendente ocorre 
quando o superior hierárquico é constrangido 
e sabotado pelos seus colaboradores, que não 
julgam-no merecedor do cargo.
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•  O assédio moral horizontal ocorre quando 
colaboradores, entre si, por motivo de inveja, 
discriminação racial, sexual ou religiosa, decidem 
excluir ou isolar um outro membro do grupo.

•  O assédio moral misto acontece quando o 
superior hierárquico se une com os demais 
colaboradores para constranger ou isolar um 
outro membro do grupo.

Condutas que caracterizem situações dessa 
natureza deverão ser reportadas ao superior 
direto, quando possível, ou diretamente ao 
Comitê de Conduta Ética, por meio do Canal de 
Orientações e Denúncias.

   
7.2 Vedação a  
assédio sexual 

Situações de assédio sexual ocorrem por atos, 
insinuações, contatos físicos forçados e convites 
impertinentes com o intuito de obter vantagem 
ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 
agente da condição de superior hierárquico ou 
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ascendência inerente ao exercício do emprego, 
cargo ou função. 

Comportamentos impróprios que causem 
desconforto e humilhação para com o outro são 
inaceitáveis e deverão ser reportados ao superior 
direto, quando possível, ou diretamente ao 
Comitê de Conduta Ética, por meio do Canal de 
Orientações e Denúncias da Seguros Unimed.

  
7.3 Respeito  
à diversidade 

A Seguros Unimed não tolera nem compactua 
com comportamentos discriminatórios em função 
de cor, gênero, religião, nacionalidade, orientação 
sexual, origem social, preferências políticas ou 
qualquer critério que possa ocasionar no outro 
sentimento de humilhação ou de inferioridade.

Todos devem ser tratados igualitariamente 
e contar com as mesmas oportunidades de 
valorização profissional.
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Valorização e respeito pelas pessoas são valores 
corporativos da Seguros Unimed, sendo o respeito 
à dignidade humana fator primordial para o 
desenvolvimento sustentável dos nossos negócios.

Situações discriminatórias não são toleradas e, 
imprescindivelmente, têm de ser reportadas ao 
superior direto, quando possível, ou diretamente 
ao Comitê de Conduta Ética, por meio do Canal de 
Orientações e Denúncias da Seguros Unimed.
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7.4 Conflitos  
de interesses 

Existe conflito quando o interesse particular de 
um membro da alta administração, colaborador, 
fornecedor ou parceiro de negócios diverge 
dos interesses da Seguros Unimed ou está em 
desacordo com princípios, valores e normas 
contidos no Código de Conduta Ética e nas 
políticas específicas.

Os conflitos de interesse devem ser evitados ou 
mitigados por todas as partes envolvidas, sempre 
privilegiando a preservação dos interesses da 
Seguros Unimed e a dos princípios, valores e 
normas contidos no Código de Conduta Ética  
e nas políticas específicas.

Caso não seja possível evitar a ocorrência do conflito 
de interesse, o membro da alta administração, 
colaborador, fornecedor ou parceiro de negócios 
que esteja conflitado tem o dever de reportar, 
de maneira clara e transparente, a divergência ao 
superior direto, ao responsável pela sua contratação 
ou ao Comitê de Conduta Ética da Seguros Unimed.
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São exemplos de conflitos de interesse que devem 
ser evitados ou mitigados, sem prejuízo de outros:

a  utilização da empresa, da própria marca ou do seu 
cargo com a finalidade de obter benefícios pessoais ou 
para terceiros;

b  utilização de informações confidenciais ou 
privilegiadas com a finalidade de obter benefícios 
pessoais ou para terceiros;

c  contratação de parentes, até o terceiro grau, para 
trabalhar em subordinação direta;

d   contratação de fornecedor que tenha parentes 
até o terceiro grau, que seja responsável direta ou 
indiretamente pela prestação dos serviços contratados;

e  existência de relação de chefia direta ou subordinação 
direta com pessoa com quem tenha relacionamento íntimo;

f  recebimento de benefício pessoal ou de brindes e 
entretenimento que não estejam de acordo com os limites 
previstos no Código de Conduta Ética e nas políticas 
específicas de fornecedor ou parceiro de negócios;

g  desenvolvimento de atividades paralelas que atrapalhem 
o rendimento do membro da alta administração ou 
colaborador ou que sejam incompatíveis com a própria 
posição e função exercida na Seguros Unimed.
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7.4.1 Conflito de interesses com  
a administração pública e com  
os agentes públicos 
Os membros da alta administração (conselheiros 
de administração, diretores, superintendentes e 
gerentes), colaboradores, fornecedores, parceiros 
de negócios, bem como todos aqueles que atuem 
em representação da Seguros Unimed, que tenham 
parentesco com algum agente público capaz de 
influenciar os negócios da Companhia, deverão 
observar o próprio comportamento e comentários 
a fim de evitar conflito de interesses ou acesso/
divulgação de informações que possam representar 
privilégio em qualquer situação.

7.4.2 Relação de parentesco  
e envolvimento amoroso
Relação de parentesco é o vínculo por 
consanguinidade, adoção, aliança (por meio do 
casamento), afinidade ou qualquer relação estável 
de afetividade, podendo ser ou não biológica e que 
se organiza de acordo com linhas que permitem 
medir/qualificar diversos graus de parentesco.
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Envolvimento amoroso é o relacionamento íntimo 
entre duas pessoas mesmo que privado e sem 
coabitação.

As decisões profissionais devem estar 
embasadas tecnicamente, observando-se, 
sempre, os conceitos deste Código de Conduta 
Ética e na melhor defesa dos interesses da 
Seguros Unimed, de forma que não devem 
estar influenciadas por relações de parentesco, 
por envolvimentos amorosos ou por quaisquer 
outros interesses particulares ou de terceiros. 

Desse modo, são vedados envolvimentos amorosos 
e relações de parentesco entre os membros da alta 
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administração ou colaboradores quando houver, 
entre esses profissionais, relação de subordinação 
direta, ou seja, linha de reporte imediato.

Também são vedados envolvimentos amorosos e 
relações de parentesco entre os membros da alta 
administração ou colaboradores e fornecedores ou 
parceiros de negócio, quando os membros da alta 
administração ou colaboradores possam influenciar 
na celebração ou alteração dos contratos firmados 
pelos fornecedores ou parceiros de negócio com a 
Seguros Unimed.

Em caso de identificação dessa situação, o Comitê de 
Conduta Ética deverá ser imediatamente comunicado 
para tomar as providências cabíveis no sentido de 
evitar ou mitigar o conflito de interesses.

  
7.5 Brindes e 
entretenimento

Brindes e entretenimento são benefícios aferíveis 
economicamente, ofertados ou recebidos, que 
tenham o objetivo de divulgar e lembrar a marca 
Seguros Unimed.
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A Seguros Unimed entende que a oferta ou o 
recebimento de brindes e entretenimento é uma 
forma legítima de manter o relacionamento entre 
os membros da alta administração e colaboradores 
com seus clientes, fornecedores, cooperados e 
parceiros de negócio, desde que respeitados os 
limites descritos abaixo:
 

a  Não seja proibido por lei;

b  Não seja em dinheiro ou equivalente;

c  Não seja ofertado a agente público;

d  Em nenhuma hipótese, tenha a pretensão de gerar 
qualquer tipo de vantagem ou facilitação para a aquisição 
de negócios;

e  Não caracterize conflito de interesses;

f  Não tenha o propósito de praticar corrupção, suborno 
ou troca de favores;

g  Ocorra de modo claro e transparente;

h  Esteja de acordo com os códigos de conduta daqueles 
que receberam os brindes;
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i  Respeite as políticas e os procedimentos  
da Seguros Unimed;

j  Não seja recorrente a um mesmo indivíduo.

Brindes ou entretenimento que sejam ofertados 
ou recebidos em desacordo com as regras 
estabelecidas por esse Código ou por política 
específica deverão ser reportados ao superior 
direto, à área de Governança, Riscos e Compliance 
ou diretamente ao Comitê de Conduta Ética da 
Seguros Unimed.

 
  7.6 Doações e patrocínios

Doações são transferências de dinheiro, bens ou 
serviços a título gratuito, para terceiros, com o 
objetivo de apoiar instituições filantrópicas ou 
que tenham alguma identidade com os valores da 
Seguros Unimed.
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Patrocínio é a transferência de dinheiro, bens ou 
serviços para terceiros, com ou sem benefício fiscal, 
que tenha como contraprestação a exposição da 
marca Seguros Unimed. 

A Companhia acredita na utilização de doações 
e patrocínios como forma de realizar a própria 
função social junto à sociedade, além de divulgar 
e expor a marca. Esses patrocínios e doações, 
contudo, estão sujeitos aos limites citados abaixo.

a  Não podem ser proibidos por lei.

b  Não devem ser efetuados por questões político-
partidárias ou para atender aos interesses pessoais em 
detrimento de princípios, valores e normas do presente 
Código de Conduta Ética. 

c  Não podem trazer qualquer outra vantagem para a 
Seguros Unimed, além dos incentivos fiscais permitidos 
em lei e da exposição da própria marca.

d  Não devem ser efetivados se caracterizarem situação  
de conflito de interesses.

e  Não podem ser realizados como forma de atender à 
solicitação de um agente público que possa influenciar 
nos negócios da Seguros Unimed.
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É vedada a doação de dinheiro, bens ou serviços 
a partidos políticos ou a candidatos em eleições 
para cargos públicos.

7.7 Licitações públicas e 
contratos administrativos

A Seguros Unimed não admite a obtenção 
de contratos públicos mediante fraude 
ao procedimento licitatório. A formulação 
de aditivos a contratos administrativos 
existentes também deve levar em 
consideração as regras do edital e as da  
lei de licitações públicas.
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Qualquer pessoa que esteja sujeita ao presente Código 
de Conduta Ética ou que atue em representação da 
Seguros Unimed tem a obrigação de zelar para que a 
instituição não obtenha contratos públicos ou assine 
aditivos contratuais de forma a fraudar o princípio da 
licitação pública e o da obtenção da proposta mais 
vantajosa para a administração pública.

Os exemplos de hipóteses de desvios de 
conduta citados a seguir podem configurar 
fraude à licitação.

a  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou 
qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 
procedimento licitatório público. 

b  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer 
ato de procedimento licitatório público. 

c  Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de 
fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo. 

d  Fraudar licitação pública ou contrato decorrente 
desse procedimento. 

e  Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica 
para participar de licitação pública ou celebrar contrato 
administrativo. 
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f  Conseguir vantagem ou benefício indevido, 
com comportamento de má-fé, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a 
administração pública, sem autorização em lei, no ato 
convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais. 

g  Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos celebrados com a 
administração pública. 

h  Obter informação privilegiada do cliente público, por 
meio de consultores ou corretores, que não seja acessível 
a todos os demais concorrentes e que possa influenciar o 
resultado da licitação pública.

Qualquer situação capaz de configurar 
alguma das hipóteses acima previstas deve 
ser, impreterivelmente, evitada e, caso 
ocorra, é necessário que seja reportada, 
imediatamente, ao superior direto ou 
responsável pela contratação, à área de 
Governança, Riscos e Compliance ou ao 
Comitê de Conduta Ética.
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7.8  Vedação à corrupção de 
agentes públicos

É vedada, expressamente, oferta, promessa ou 
pagamento de qualquer vantagem econômica 
ou não para agente público a fim de que este 
pratique, se omita ou retarde ato de ofício em 
favor da Seguros Unimed.

7.9  Cooperação com as 
autoridades e com o poder 

público instituído
A Seguros Unimed preza pela transparência 
nas suas relações e exige que todos os 
membros da alta administração (conselheiros 
de administração, diretores, superintendentes 
e gerentes), colaboradores, fornecedores, 
parceiros de negócios, bem como todos aqueles 
que atuem em representação da Companhia, 
cooperem com as autoridades e com o poder 
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público instituído em eventuais investigações e 
fiscalizações realizadas por órgãos, entidades ou 
agentes públicos.

7.10  Prevenção  
à lavagem de dinheiro

A atividade econômica de comercialização de 
seguros explorada pela Seguros Unimed está entre 
as práticas passíveis de utilização, por organizações 
criminosas, para a ação de lavagem de dinheiro.

Em razão disso, a Companhia reafirma o seu 
compromisso com a sociedade em cumprir todas 
as leis e as normas dos órgãos reguladores, para 
prevenir e evitar que sua atividade seja utilizada 
como instrumento para a execução desse crime.

Todas as pessoas sujeitas ao alcance deste Código, 
bem como as que atuem em representação da 
Seguros Unimed,  têm o dever de reportar ao superior 
direto ou responsável por essa contratação, à área de 
Governança, Riscos e Compliance ou ao Comitê de 
Conduta Ética qualquer atividade suspeita que possa 
implicar prática do crime de lavagem de dinheiro 
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executado por terceiros relacionados aos negócios da 
Seguros Unimed, conforme diretrizes estabelecidas 
em política específica.

7.11  Usos e recursos da 
Seguros Unimed  

É obrigação de todos os colaboradores zelar pela 
correta utilização e a preservação dos recursos 
da Seguros Unimed: instalações, equipamentos, 
computadores, softwares, telefones, materiais de 
escritório, entre outros.
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É vedada a utilização dos recursos disponibilizados 
pela Companhia para fins impróprios e/ou ilegais, 
tais como: divulgação de ideias e materiais de 
caráter pornográfico, obsceno, preconceituoso ou 
político-partidário.

7.12  Segurança da 
informação e proteção  

da propriedade intelectual 

As informações e o know-how (conhecimentos, 
tecnologias, métodos, sistemas etc.) da Seguros 
Unimed não são usados para fins particulares nem 
repassados a terceiros, direta ou indiretamente. 
Esse emprego somente se dá com autorização 
formal da empresa, conforme diretrizes 
estabelecidas em política específica. 

Estamos sempre atentos para que os dados a 
que temos acesso não vazem ou sejam usados 
indevidamente. Tomamos cuidados especiais 
com as informações não públicas (confidenciais 
e internas). Solicitamos a autorização do gestor 
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direto antes de utilizar pareceres da Seguros 
Unimed em atividades ou publicações externas, 
tais como aulas, congressos, palestras, trabalhos 
acadêmicos, livros, revistas e mídias sociais. 

7.13  Consumo de álcool  
e outras drogas

É proibida a execução de atividades 
profissionais sob o efeito de bebidas alcoólicas 
ou quaisquer drogas ilícitas, sendo que o uso, 
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o porte ou a comercialização de drogas ilegais 
expõe o seu praticante às penas da legislação 
brasileira em vigor, podendo levar à rescisão 
do contrato de trabalho.

O consumo de bebidas alcoólicas no ambiente de 
trabalho só será permitido em eventos oficiais, 
em locais pré-definidos e quando oferecido pela 
Seguros Unimed, devendo o colaborador preservar 
pela postura social responsável.

7.14  Comercialização  
no local de trabalho

A comercialização de produtos e de serviços nas 
instalações ou nos ambientes da Seguros Unimed 
só é permitida por meio da página “Classificados”, 
disponível no Portal do Colaborador, para produtos 
novos ou usados em bom estado, que não 
caracterizem comércio.

É vedada qualquer outra forma de 
comercialização de produtos, devendo tal 

as nossas condutas esperadas

   CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA   «  63VOLTAR  
PARA O MENU



prática ser comunicada, imediatamente, à área 
de Pessoas ou, diretamente, ao Comitê de 
Conduta Ética, por meio do Canal de Orientações 
e Denúncias.

 
7.15  Armamentos

É vedado o porte de qualquer tipo de 
armamento nas dependências da empresa, 
mesmo que o administrador, o colaborador 
ou o visitante possua registro e porte de 
armas, exceto colaboradores que exercem 
a função de segurança, devidamente 
qualificados para tal fim.

O uso, o porte ou a comercialização de 
armamentos expõe o seu praticante às penas da 
legislação brasileira em vigor, podendo levar à 
rescisão do contrato de trabalho.
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medidas 
disciplinares
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As medidas disciplinares pelo 
descumprimento do Código de Conduta 
Ética deverão ser aplicadas de acordo com a 
gravidade da conduta, o nível hierárquico do 
infrator na organização, a extensão do dano 
causado à reputação e à imagem da Seguros 
Unimed e o grau de reincidência.

As sanções a serem aplicadas podem ser: 

a   advertência verbal;

b   advertência escrita; 

c   suspensão;

d   desligamento ou rescisão contratual.

Em razão da gravidade da conduta ou de 
reincidência ou quando afetar os ativos 
intangíveis da Seguros Unimed, sua reputação 
ou imagem no mercado ou junto aos acionistas 
e clientes, a Seguros Unimed poderá optar por 
não seguir a ordem de aplicabilidade de medidas 
disciplinares descritas acima.
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O Comitê de Conduta Ética é o órgão responsável 
pela definição das medidas disciplinares em razão 
do descumprimento deste Código de Conduta 
Ética, cabendo ao gestor imediato do infrator a 
aplicação da penalidade.

Caso o gestor imediato não cumpra a 
determinação da aplicação da medida disciplinar, 
o Comitê de Conduta Ética poderá determinar 
que o Coordenador da Comissão de Conduta 
Ética assim o faça.
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glossário

 Agente público  – Todo aquele que 
exerce, ainda que transitoriamente ou 
sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra 
forma de vínculo, mandato, cargo, emprego 
ou função nas entidades da administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios, de 
empresa incorporada ao patrimônio público 
ou de entidade para cuja criação ou custeio 
o erário (dinheiro que o governo tem para 
administrar o país) tenha concorrido ou 
concorra com mais de 50% do patrimônio 
ou da receita anual.
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 Assédio moral  – exposição do 
trabalhador a situações humilhantes e 
constrangedoras de forma repetitiva e 
prolongada, no exercício de suas funções, 
no ambiente de trabalho.

 Assédio sexual  – A conduta consiste no 
constrangimento de alguém com o intuito 
de obter vantagem ou favorecimento sexual, 
prevalecendo-se o agente de sua condição de 
superior hierárquico ou influência inerentes 
ao exercício de emprego, cargo ou função para 
exercer pressão sobre a vítima.

 Cadeia de valor  – Consiste na forma como 
as atividades, os processos e os negócios da 
Seguros Unimed estão organizados e, assim, 
geram valor às partes interessadas, ou seja,  
acionistas, fornecedores, colaboradores, 
órgãos reguladores e consumidor final.

 Código de Conduta Ética Seguros Unimed  – 
Conjunto de princípios, valores e normas que 
regem as relações da Seguros Unimed com 
todos os seus stakeholders.

glossário
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 Colaboradores  – Pessoas físicas com vínculo 
empregatício junto à Seguros Unimed e 
que se reportem a algum membro da alta 
administração.

 Cooperados  – Pessoas físicas ou jurídicas 
que atuem em regime de cooperação com a 
Seguros Unimed.

 Due Diligence de terceiros  – Procedimento de 
verificação prévia do histórico e da reputação do 
fornecedor ou parceiro comercial com o objetivo 
de avaliar o risco que a contratação deste 
terceiro poderá trazer para a imagem e para os 
negócios da Seguros Unimed. 

 Envolvimento amoroso  – É o envolvimento 
íntimo entre duas pessoas, mesmo que privado  
e sem coabitação.

 Fornecedores  – Pessoas físicas ou jurídicas que 
prestem serviço ou forneçam bens a Seguros 
Unimed sem relação de emprego.

glossário
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 Lavagem de dinheiro  – Prática de ocultar, 
dissimular a natureza, a origem, a localização, a 
disposição e a movimentação ou a propriedade 
de bens, direitos ou valores provenientes, direta 
ou indiretamente, de infração penal.

 Matriz de riscos  - Demonstração gráfica dos 
riscos associados às atividades descritas na 
cadeia de valor da Seguros Unimed. A matriz 
de riscos tem por objetivo classificar esses 
riscos quanto ao impacto e à probabilidade, 
identificando os fatores e os controles 
considerados inerentes a essa ação.

 Membros da alta administração  – Pessoas 
físicas que tenham o poder de gestão sobre os 
negócios da Seguros Unimed. São exemplos os 
conselheiros de administração, os diretores, os 
superintendentes e os gerentes.

 Negócios Seguros Unimed  – São os contratos, 
os direitos e as obrigações titularizados pela 
Seguros Unimed com clientes, fornecedores, 
cooperados e parceiros de negócio.

glossário
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 Parceiros de negócio  – Pessoas físicas ou 
jurídicas, sem vínculo empregatício com a 
Seguros Unimed, que atuem em parceria  
com esta instituição tendo o objetivo de gerar 
novos negócios e que sejam remuneradas 
por esse trabalho. Os principais exemplos de 
parceiros de negócio da Companhia são os 
corretores de seguros, os assessores e  
os consultores comerciais.

glossário
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 Políticas específicas  – Políticas que 
detalham os princípios, os valores e as 
normas contidos no Código de Conduta 
Ética Seguros Unimed.

 Programa de Integridade  – Conjunto de 
ações que visam a organizar, a documentar 
e a gerenciar os princípios, os valores e as 
normas contidos no Código de Conduta Ética, 
de acordo com os pilares estabelecidos da 
Seguros Unimed. 

 Relação de parentesco  - É o vínculo por 
consanguinidade, adoção, aliança (por meio 
do casamento), afinidade ou qualquer relação 
estável de afetividade, podendo ser, ou não, 
biológico e que se organiza de acordo com  
linhas que permitem medir/qualificar diversos 
graus de parentesco.

 Stakeholders  – pessoas físicas ou jurídicas que 
podem ser afetadas direta ou indiretamente 
pelos Negócios Seguros Unimed.

glossário
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