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1. OBJETIVO 

 
A presente Política tem por objetivo estabelecer diretrizes e práticas específicas de prevenção e 

de combate à corrupção ativa ou passiva de Agentes Públicos, bem como a prevenção e o combate 

aos atos lesivos praticados contra à administração pública, previstos na Lei Brasileira nº 12.846/13, 

nos negócios e atividades das Companhias, no Brasil e no Exterior.  

 

 Nesse sentido, a presente Política está em conformidade com a legislação brasileira vigente e 

complementa o Código de Conduta Ética e demais instrumentos regulamentares das Companhias. 

 

2. APLICAÇÃO  

 

 Aplica-se às empresas Unimed Seguradora S.A., Unimed Seguros Saúde S.A. e Unimed Seguros 

Patrimoniais S.A, denominadas “Seguros Unimed”, à Unimed Saúde Odonto S.A., denominada 

“Unimed Odonto”, à InvestCoop Asset Management S.A., denominada “InvestCoop” e ao Multicoop 

Fundo de Pensão Multipatrocinado, denominado “Multicoop” e, conjuntamente, denominadas 

“Companhias”. 

 

 

3. DEFINIÇÕES   

       
Administração Pública Estrangeira: qualquer órgão e entidade estatal ou de representação 

diplomática, bem como as pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder 

público de país estrangeiro. 

Administração Pública Nacional: conjunto de órgãos, serviços e agentes públicos que trabalham 

na administração do Estado em todas as suas instâncias federais, estaduais e municipais. 
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Agente Público: todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 

eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura 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 do erário tenha 

concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual. 

Agente Privado: todo aquele que atua em atividades ou organizações constituídas e 

operacionalizadas sem participação do setor público. 

Agente do Terceiro Setor: pessoa física que exerce, com ou sem remuneração, cargo, emprego 

ou função em instituição do terceiro setor. 

Ato Ilícito: qualquer ato ou conduta ilegal, inaceitável, reprovável, entre outros. Exemplos: 

corrupção, extorsão, cartel, conluio desonesto, fraude, desfalque, furto, lavagem de dinheiro, uso 

indevido de informações privilegiadas, uso indevido do cargo, má gestão de conflito de interesses, 

entre outros. 

 Canal de Orientações e Denúncias: canal de comunicação exclusivo para relatar desvios de 

comportamento ético, envolvendo as Companhias, os nossos profissionais ou os parceiros 

comerciais, os conflitos de interesses, e obter a resolução de dúvidas relativas às diretrizes do 

Código de Conduta Ética e às Políticas específicas. 

Código de Conduta Ética das Companhias: conjunto de princípios, valores e normas que regem 

as relações das Companhias com todos os seus stakeholders. 

Código de Conduta Ética de Fornecedores: conjunto de princípios, valores e normas que regem 

as relações das Companhias com todos os seus fornecedores, prestadores de serviços e parceiros 

de negócio 
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Colaboradores: pessoas físicas que tenham vínculo empregatício com as Companhias e que se 

reportem a algum membro da alta administração. 

Comitê de Conduta Ética: órgão de natureza multidisciplinar e independente, criado pelo 

Conselho de Administração da Unimed Seguradora S/A, cuja finalidade é promover a legitimação, 

o respeito, o cumprimento dos valores e do Código de Conduta Ética, adotado pelas Companhias. 

Companhias: termo utilizado que se refere às empresas Unimed Seguradora S.A., Unimed 

Seguros Saúde S.A. e Unimed Seguros Patrimoniais S.A, denominadas “Seguros Unimed”, à 

Unimed Saúde Odonto S.A., denominada “Unimed Odonto”, à InvestCoop Asset Management 

S.A., denominada “InvestCoop” e ao Multicoop Fundo de Pensão Multipatrocinado, denominado 

“Multicoop”. 

Conflito de Interesses: situação gerada pelo confronto entre interesses públicos ou privados que 

possam comprometer os interesses ou valores das Companhias ou, ainda, influenciar, de maneira 

imprópria, o desempenho das atividades das Companhias.  

 Corrupção: ato que visa influenciar, por meio de vantagens indevidas, agentes dos três setores 

da econômica (setor público, setor privado ou terceiro setor) a decidirem ou agirem, 

favoravelmente, a seus próprios interesses ou de terceiros, em prejuízo dos interesses de outras 

empresas ou pessoas.  

Ato ilegal ou antiético de apropriar-se de bens, vantagens, cargos e informações de qualquer 

natureza em causa própria ou de terceiros.  

Entre outros atos ilícitos, a corrupção inclui: suborno, extorsão, fraudes, tráfico de influência e 

conluios desonestos. 

Cortesia: gentileza realizada ou recebida por membro da alta administração, colaborador, 

fornecedor ou parceiro de negócios no desenvolvimento das relações. 
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Due Diligence de Integridade: processo de avaliação preventiva de riscos de corrupção, fraude 

à licitação, reputação e integridade com base na classificação de graus de riscos de integridade 

nos relacionamentos da Seguros Unimed com Terceiros. A avaliação consiste na avaliação de 

perfil, histórico de práticas de corrupção, presença em listas de restrição e pesquisa de mídia 

negativa. 

Extorsão: ato de pressão exercido sobre alguém, visando obter favor, recompensa ou dinheiro, 

mediante ameaças ou chantagem velada ou expressa. 

Fornecedores: pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviço ou forneçam bens às 

Companhias, sem relação de emprego. 

Laranjas ou Testas de Ferro: pessoas físicas ou jurídicas que intermediam negócios e/ou 

transações financeiras fraudulentas, emprestando seu nome, documentos ou conta bancária para 

ocultar a identidade de quem a contrata. 

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. 

Licitação Públicas: expediente utilizado por órgãos e empresas do setor público para dar maior 

transparência e segurança nos processos de contratação de serviços ou compra de produtos do 

setor privado ou do terceiro setor. 

 Membros da Alta Administração: pessoas físicas que tenham o poder de gestão sobre os 

negócios das Companhias. São considerados membros da alta administração: os membros do 

Conselho de Administração, os membros da Diretoria Executiva, os Superintendentes e os 

Gerentes. 
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Pagamento de Facilitação: pagamento feito, direta ou indiretamente, a agente público ou agente 

privado, com o objetivo de acelerar ou de garantir a execução de processos ou de rotinas 

administrativas (liberações, aprovações, atestados, autorizações, licenças, permissões etc.). 

Parceiros de Negócio: pessoas físicas ou jurídicas, sem vínculo empregatício com as 

Companhias, que atuem em parceira com estas, com o objetivo de obter um negócio e que sejam 

remunerados por esta obtenção. Os principais exemplos de parceiros de negócio das Companhias 

são os corretores de seguros, os assessores e os consultores comerciais. 

Pessoas Politicamente Exposta (PPE): consideram-se expostas politicamente as pessoas 

naturais que ocupem ou tenham ocupado, nos 5 (cinco) anos anteriores, empregos ou funções 

públicas relevantes, assim como funções relevantes em organizações internacionais.  Serão 

consideradas pessoas politicamente expostas: 

a) Os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; 

b) Os ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União (Ministro de Estado ou equiparado, 

de natureza especial ou equivalente, de Presidente, Vice-Presidente e Diretor, ou 

equivalentes, de entidades da administração pública indireta; e do Grupo Direção e 

Assessoramento Superiores - DAS, níveis 6 ou equivalentes); 

c) Membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores Federais e dos 

Tribunais Regionais Federais, do Trabalho e Eleitorais; 

d) Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da 

Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; 

e) Os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público 

junto ao Tribunal de Contas da União; 

f) Os Presidentes e Tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; 
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g) Os Governadores e Secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais 

e Distritais, os Presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública 

indireta estadual e os Presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou 

equivalente de Estado e do Distrito Federal; e 

h) Os Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalente dos 

Municípios. 

Também serão consideradas pessoas politicamente expostas aquelas que, no exterior, sejam: 

a) Chefes de estado ou de governo; 

b) Políticos de escalões superiores; 

c) Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; 

d) Oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário; 

e) Executivos de escalões superiores de empresas públicas; 

f) Dirigentes de partidos políticos; e 

g) Dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou 

privado. 

Programa de Integridade das Companhias: conjunto de ações que visam organizar, documentar 

e gerenciar os princípios, os valores e as normas, de acordo com os pilares estabelecidos no 

Código de Conduta Ética das Companhias.  

Negócios das Companhias: contratos, direitos e obrigações titularizados pelas Companhias com 

seus clientes, fornecedores, cooperados e parceiros de negócios.  
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Suborno:  oferta de vantagens indevidas, visando influenciar decisões que favoreçam o autor do 

suborno ou terceiros de seu relacionamento (parentes, amigos, sócios, entre outros). Ato de 

oferecer, dar ou receber valores ou benefícios a alguém em troca de se conseguir algo ilegal ou 

antiético para a Companhia, para si ou para terceiros. 

Entre os valores e benefícios incluem-se: dinheiro, vantagens em negócios, favores, informações, 

cargos na empresa, promoções na carreira profissional, presentes, doações, patrocínios, 

contribuições, viagens, refeições, ingressos para atividades culturais e esportivas, entre outros. 

Em suma, o suborno é uma vantagem indevida oferecida a alguém capaz de favorecer (o corrupto), 

devida ou indevidamente, aquele que suborna (o corruptor). 

Terceiro: prestador de serviço, fornecedor, corretor de seguros, consultor, assessor comercial, 

parceiro comercial, terceirizado, representante, conveniado, credenciado, cooperado, patrocinado, 

donatário ou qualquer outro indivíduo ou organização que venha a ter relacionamento comercial 

ou atue, direta ou indiretamente, em representação das Companhias.  

 Vantagem Indevida: qualquer tipo de bem, serviço, valor ou direito oferecido a agente público ou 

privado, com a finalidade de auferir qualquer tipo de benefício irregular. 

 Entre as vantagens indevidas, também, estão incluídos: 

a) Negócios (compra/venda/transferência) de bens de qualquer natureza por valores 

sensivelmente maiores ou menores do que os habitualmente praticados pelo mercado; 

b) Troca de favores: oferta/aceitação de empregos, contratos (prestação de serviços, 

fornecimento de produtos, entre outros); 

c) Brindes oferecidos em prazos menores do que seis meses a uma mesma pessoa e que 

estejam em desacordo com a Política de Brindes, Presentes Hospitalidade e 

Entretenimento (PO – 151) das Companhias. 
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4. DESCRIÇÃO DAS DIRETRIZES E REGRAS 

 

O Código de Conduta Ética das Companhias proíbe que membros da alta administração, 

colaboradores, fornecedores, parceiros de negócios ou qualquer terceiro que atue em 

representação das Companhias, no Brasil ou no exterior, cometam ou tentem cometer atos  ilícitos, 

atos de corrupção de agentes públicos ou atos lesivos contra a administração pública, previstos 

na Lei 12.846/2013 e no Decreto 8.420/2015. 

 

4.1 Vedação à Corrupção de Agentes Públicos, Agentes Privados e Terceiro Setor 

É vedado que que membros da alta administração, colaboradores, fornecedores ou parceiros de 

negócios das Companhias ofertem, prometam ou autorizem o pagamento de suborno, corrupção 

ou qualquer vantagem indevida a agentes públicos, agentes privados ou agentes do terceiro setor, 

para que pratiquem, retardem ou deixem de praticar ato de ofício que possa influenciar nos 

negócios das Companhias em detrimento do interesse público ou do interesse de terceiros que 

possam ser prejudicados de forma ilegítima. 

A fim de evitar possíveis interpretações que possam prejudicar a imagem e/ou a reputação das 

Companhias, conforme estabelecido no Código de Conduta Ética (CE – 001), é vedada a oferta 

de brindes, presentes, hospitalidade ou entretenimento de qualquer valor a agentes públicos. 

A oferta de brindes, presentes, hospitalidade ou entretenimento aos agentes do setor privado ou 

do terceiro setor devem respeitar os termos da Política de Brindes, Presentes, Hospitalidade e 

Entretimento (PO – 151) das Companhias, mas em nenhuma hipótese podem ser realizadas para 

obtenção de qualquer vantagem indevida para as Companhias. 
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4.2 Pagamento de Facilitação 

É vedado que membros da alta administração, colaboradores, fornecedores ou parceiros de 

negócios efetuem ou autorizem pagamentos de facilitação a agente público ou agente privado, 

com o objetivo de acelerar ou garantir a execução de processos ou rotinas administrativas 

(liberações, aprovações, atestados, autorizações, licenças, permissões, entre outros.) 

 

4.3 Licitações Públicas 

As Companhias acreditam que é bom para a sociedade e para todos os envolvidos que as 

licitações públicas ocorram em um ambiente de plena transparência, honestidade e livre 

concorrência. 

Por isso, em sintonia com a Lei nº 12.846/13 e com as diretrizes do Código de Conduta Ética (CE 

– 001), as Companhias vedam as seguintes práticas relativas a licitações públicas: 

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 dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação 

pública ou celebrar contrato administrativo; 

 

 

Categoria Código do Documento Versão

Política - GESTÃO PO - 030 03

Título Vigência Próx. Revisão

Política Anticorrupção 15/06/2020 15/06/2022

Página 10 de 23
Cópia Impressa Não Controlada



f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, 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; e 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com 

a administração pública. 

 

A forma de participação das Companhias, nos procedimentos licitatórios, é regulamentada por 

meio da Política de Licitações (PO – 116).  

 

4.4 Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD-FT) 

As Companhias não pactuam, não apoiam e não aceitam práticas relacionadas à lavagem de 

dinheiro, ou seja, nenhuma prática efetuada com o propósito de ocultar ou dissimular a natureza,  

a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, direitos ou 

valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. 

Conforme estabelecido pela Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e 

Financiamento ao Terrorismo (PO – 111), para mitigar riscos de utilização das operações das 

Companhias com a finalidade de lavagem de dinheiro, são executados os seguintes 

monitoramentos: 

a) ingresso de clientes e parceiros comerciais na condição de Pessoas Politicamente 

Expostas - PPE; 

b) operações realizadas em cidades, estados ou países associados à sonegação ou a 

paraísos fiscais ou à lavagem de dinheiro; 

c) operações realizadas junto a empresas ou bancos associados à sonegação ou a 

paraísos fiscais ou à lavagem de dinheiro; 

Categoria Código do Documento Versão

Política - GESTÃO PO - 030 03

Título Vigência Próx. Revisão

Política Anticorrupção 15/06/2020 15/06/2022

Página 11 de 23
Cópia Impressa Não Controlada



d) propostas ou operações incompatíveis com o perfil socioeconômico, a capacidade 

financeira ou a ocupação profissional do cliente, beneficiário, terceiros e outras 

partes relacionadas; 

e) propostas ou operações discrepantes das condições normais de mercado, ou seja, 

padrões incomuns ou complexos de pagamento, onde várias pessoas e/ou empresas 

estão envolvidas no processo de circulação do dinheiro; 

f) empresas e/ou pessoas envolvidas em operações que não sejam claramente 

honestas; 

g) empresas e/ou pessoas cujo comportamento revele interesse de evitar exigências 

burocráticas ou de prevenção à lavagem de dinheiro saudáveis, por exemplo, dados 

cadastrais, certificações de origem dos recursos, visitas às instalações comerciais 

entre outros; e 

h) operações realizadas por segurados, clientes, beneficiários, terceiros ou outras 

partes relacionadas, listadas na legislação vigente, acerca de práticas de prevenção 

e combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, inerentes ao setor 

de Seguros e de Saúde Suplementar Brasileiros. 

 

As regras e os processos voltados para práticas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro 

constam dispostos na Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (PO -111). 
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5. PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

 

5.1 Comprometimento da Alta Direção 

Os membros da alta administração das Companhias devem promover ações destinadas a 

promover o Programa de Integridade das Companhias e garantir que violações desta Política 

Anticorrupção não ocorram devido à falta de comunicação ou de treinamento. 

 

5.2 Código de Conduta Ética 

As Companhias adotam e mantém atualizado um Código de Conduta Ética (CE – 001), disponível 

no sitio da internet das Companhias e no Portal do Colaborador, que explicita seus princípios de 

integridade nos negócios e suas regras de conduta no ambiente de trabalho. 

 

5.3 Envolvimento da Cadeia de Suprimentos 

As Companhias exigem a inclusão de cláusula anticorrupção em todos os seus contratos jurídicos. 

Portanto, os membros da alta administração e os colaboradores devem garantir que essa cláusula 

seja inserida em todos os contratos que gerenciam, e devem se certificar de que ela seja 

plenamente compreendida pelo contratado. 

As dúvidas relativas à cláusula anticorrupção devem ser encaminhadas à área de Governança, 

Riscos e Compliance ou ao Comitê de Conduta Ética das Companhias, por meio do Canal de 

Orientações e Denúncias, cujo acesso está disponível no site das Companhias, na internet ou no 

Portal do Colaborador. 
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5.4 Programa de Treinamentos 

As áreas de Governança, Riscos e Compliance e de Gestão de Pessoas e o Comitê de Conduta 

Ética das Companhias são responsáveis pela elaboração e execução dos programas de 

treinamento, sejam presenciais ou por meio da plataforma de ensino à distância – EAD, 

relacionados ao Programa de Integridade das Companhias e às Políticas que o suportam. 

O Programa de Treinamento vinculado ao Programa de Integridade será aprovado, anualmente, 

pelo Comitê de Conduta Ética das Companhias e deverá conter os treinamentos necessários para 

disseminação do Programa de Integridade, do Código de Conduta Ética e das Políticas 

específicas. 

O Programa de Treinamento do Programa de Integridade deverá apresentar, pelo menos, as 

seguintes características:  

a) objetivo; 

b) tema; 

c) período de execução; 

d) público alvo; e 

e) carga horária. 

 

5.5 Plano de Comunicação 

As áreas de Governança, Riscos e Compliance e de Comunicação das Companhias são 

responsáveis pela elaboração do Plano de Comunicação relacionado ao Programa de Integridade. 

O Plano de Comunicação do Programa de Integridade será aprovado, anualmente, pelo Comitê 

de Conduta Ética das Companhias e deverá conter as ações de comunicação necessárias para a 

divulgação do Programa de Integridade para os diversos públicos alvos que envolvem a atividade 

Categoria Código do Documento Versão

Política - GESTÃO PO - 030 03

Título Vigência Próx. Revisão

Política Anticorrupção 15/06/2020 15/06/2022

Página 14 de 23
Cópia Impressa Não Controlada



empresarial das Companhias. 

O Plano de Comunicação do Programa de Integridade deverá apresentar, pelo menos, as 

seguintes características: 

a) objetivo, 

b) responsáveis; 

c) ações de comunicação; 

d) público alvo; e  

e) periodicidade. 

 

5.6 Mapeamento, Gestão e Controles de Riscos 

As Companhias possuem metodologia voltada para o gerenciamento de ricos corporativos, dentre 

eles o risco de integridade. Essa metodologia incorpora a visão de riscos à tomada de decisões 

estratégicas, em conformidade com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado. A 

metodologia de Mapeamento de Riscos e Controles Internos, estabelecida pela Política de Gestão 

de Riscos e Controles Internos (PO – 020), assegura que os controles internos sejam efetivos e 

consistentes com a natureza, a complexidade e os riscos das operações, bem como orienta os 

procedimentos de identificação, avaliação, tratamento e comunicação dos riscos inerentes às 

atividades.   

A matriz de riscos das Companhias é revisada anualmente, de acordo com a Política de Gestão 

de Riscos e Controles Internos (PO – 020). 
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5.7 Controles Financeiros e Contábeis 

Os livros, os registros e os planos de contas contábeis devem refletir, de forma detalhada, precisa 

e correta, todas as operações e transações financeiras das Companhias. 

Sendo assim, são proibidos: 

a) uso de documentos, notas fiscais e faturas falsas ou fraudulentas; 

b) fraude em lançamentos contábeis; e 

c) qualquer artifício contábil que vise ou tente ocultar ou encobrir transações financeiras ilícitas 

ou criminosas. 

 

5.8 Auditoria Interna 

As Companhias executam, anualmente, planos de auditoria interna voltados para aferir a 

conformidade de suas práticas aos preceitos da Lei Anticorrupção, ao Código de Conduta Ética e 

ao Programa de Integridade das Companhias.  

A metodologia estabelecida pela Política de Auditoria Interna (PO – 121) assegura a realização de 

testes periódicos executados com independência, sendo reportados, funcionalmente, ao Comitê 

de Auditoria e, administrativamente, ao Diretor Presidente das Companhias. 

 

5.9 Gestão de Licitações Públicas 

As Companhias possuem estrutura específica dedicada à condução de processos licitatórios, 

visando a participação efetiva das Companhias nos certames, de acordo com o Código de Conduta 

Ética e a legislação vigente.  

 A Unidade de Licitação está vinculada à Superintendência Técnica e Atuarial, garantindo a 

aderência, por meio das Políticas de Subscrição de Riscos das Companhias, às regras de negócio 
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e à legislação vigente, além de prevenir situações de conflito de interesses. 

O processo de licitação pública é gerido pela Política de Licitações das Companhias (PO – 116). 

 

5.10 Gestão do Programa de Integridade 

O Programa de Integridade das Companhias é gerido pelo Comitê de Conduta Ética, com o suporte 

da área de Governança, Riscos e Compliance, a qual é responsável por aferir a conformidade das 

práticas das Companhias em relação ao Decreto 8.420/15, que regulamenta a Lei 12.846/13.  

A área de Governança, Riscos e Compliance é a instância responsável pela gestão e 

funcionamento do Programa de Integridade das Companhias. 

O tratamento das não conformidades é estruturado por meio do estabelecimento de ações 

corretivas. 

 

5.11 Canal de Orientações e Denúncias 

O Canal de Orientações e Denúncias é um canal de comunicação exclusivo para relatar desvios 

de comportamento ético, envolvendo as Companhias, a alta direção, os colaboradores ou os 

parceiros de negócio, os conflitos de interesses; e para obter a resolução de dúvidas relativas às 

diretrizes do Código de Conduta Ética e Políticas específicas. 

O Canal de Orientações e Denúncias é disponibilizado no site das Companhias e no Portal do 

Colaborador, e trata as informações com confidencialidade e diligência, garantindo o correto 

endereçamento, o anonimato dos denunciantes e a independência na apuração de problemas 

éticos envolvendo as Companhias, seus profissionais, clientes e parceiros comerciais. 
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São características do Canal de Orientações e Denúncias das Companhias: 

a) independência e isenção (gestão por empresa terceira); 

b) anonimato e não retaliação; 

c) facilidade de registro; 

d) segurança nas informações; 

e) disponibilidade todos os dias da semana - 24 horas por dia; 

f) contato telefônico ou web; e 

g) link disponível no Portal do Colaborador e site das Companhias. 

Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação, por um membro da alta administração, 

colaborador, fornecedor ou parceiros de negócio, de qualquer item desta Política ou do Código de 

Conduta Ética ou das demais Políticas das Companhias tem o dever de comunicar tal fato ao seu 

superior imediato, quando possível,  à área de Governança, Riscos e Compliance ou ao Comitê 

de Conduta Ética das Companhias. 

 

5.12 Compromisso de proteção ao denunciante (não retaliação, sigilo e anonimato) 

As companhias garantem o sigilo, o anonimato e a não retaliação a qualquer membro da alta 

administração, colaborador, fornecedor, parceiro de negócios ou terceiro de boa-fé que utilize o 

Canal de Orientações e Denúncias para relatar desvios de conduta ética de que tenha 

conhecimento. 
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5.13 Apurações e Investigações 

Todas as denúncias relacionadas à violação ao Código de Conduta Ética ou a qualquer item desta 

Política serão devidamente apuradas e investigadas pelo Comitê de Conduta Ética das 

Companhias, que possui autonomia e independência para investigar, apurar, julgar os casos e 

recomendar as sanções disciplinares cabíveis. 

 

5.14 Sanções 

Qualquer membro da alta administração, colaborador, fornecedor, parceiro de negócios que venha 

a praticar fraudes ou atos de corrupção ou que viole qualquer disposição do Código de Conduta 

Ética, desta Política ou das demais Políticas vinculadas ao Programa de Integridade das 

Companhias está sujeito à aplicação das sanções internas, incluindo a possibilidade de demissão 

por justa causa ou de rescisão contratual. 

As sanções internas a que estão sujeitos os membros da alta administração, colaboradores, 

fornecedores ou parceiros de negócios estão dispostas na Política de Conduta Profissional (PO – 

058). Além das sanções internas, a pessoa que venha a praticar atos de corrupção, fraude, 

lavagem de dinheiro ou atos lesivos à administração pública, também, está sujeita às penalizações 

descritas no Código Penal, na Lei de Licitações Públicas, na Lei de Organizações Criminosas e na 

Lei nº 12.846/13, valendo destacar as seguintes: 

a) danos irreparáveis à sua reputação; 

b) prisão das pessoas envolvidas; 

c) responsabilidade civil e administrativa dos envolvidos; 

d) multa de 01% a 20% do faturamento bruto do exercício das empresas envolvidas; 

e) proibição de as empresas envolvidas receberem incentivos, subsídios ou empréstimos 
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de órgão públicos no período de um a cinco anos; e 

f) suspensão ou interdição parcial das atividades das empresas ou dos profissionais 

envolvidos. 

Conforme estabelecido no Código de Conduta Ética (CE – 001), o  membro da alta administração, 

colaborador, fornecedor ou parceiro de negócio tem o dever de cooperar com as autoridades 

públicas na apuração, na investigação e na fiscalização da prática de atos ilícitos, atos de 

corrupção, lavagem de dinheiro ou atos lesivos à administração pública, que participe ou venha 

tomar conhecimento no exercício das suas funções junto às Companhias. 

 

5.15 Interrupção de irregularidades na hipótese de denúncia por atos de corrução, lavagem de 

dinheiro ou atos lesivos à administração pública previstos na Lei 12.846/2013. 

Os membros da alta administração, colaboradores, fornecedores ou parceiros de negócios que 

sejam denunciados por prática de atos de corrupção, lavagem de dinheiro ou desvios de conduta 

previstos como atos lesivos contra a administração pública, deverão ser, imediatamente, afastados 

das suas atividades até que o Comitê de Conduta Ética possa apurar, preliminarmente, a extensão 

do eventual dano causado ao Poder Público. 

Caso o Comitê de Conduta Ética avalie que a denúncia não tem fundamentos mínimos de 

coerência ou prova, o membro da alta administração, colaborador, fornecedor ou parceiro de 

negócio poderá retornar às suas funções, cabendo ao Comitê de Conduta Ética elaborar parecer 

fundamentado com as razões para o arquivamento da denúncia. 

Caso a denúncia por ato de corrupção, lavagem de dinheiro ou ato lesivo à administração pública 

envolva a Diretoria Executiva ou os Superintendentes, o Comitê de Conduta Ética deverá contratar 

consultores externos para realizarem investigação independente, com reporte direto ao Conselho 

de Administração das Companhias. 
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5.16 Gestão de Contratos de Terceiros 

Tendo em vista que as Companhias podem ser legalmente responsabilizadas por atos ilícitos 

praticados por terceiros, os membros da alta administração ou colaboradores das Companhias 

não podem, em nenhuma hipótese, usar terceiros para fazer ou receber pagamentos proibidos por 

esta Política. 

Os terceiros estão proibidos de fazer ou de receber qualquer pagamento proibido por esta Política. 

Os membros responsáveis pela contratação de terceiros devem se certificar, previamente, de que 

estes não estão ou não estiveram envolvidos em atos antiéticos, ilícitos ou criminosos. 

 

5.17 Fusão, aquisição e participações acionárias (Due Diligence)  

Sempre que as Companhias participarem de processos de fusão, aquisição ou quaisquer outras 

operações societárias que envolvam empresas que não fazem parte do grupo econômico das 

Companhias, antes da conclusão da operação societária, deverá ser realizada um processo de 

avaliação econômica - “due diligence de integridade” nas empresas alvos a serem fundidas, 

adquiridas ou que venham a integrar a estrutura societária das Companhias, para verificar eventual 

histórico de prática de atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013 ou outros atos ilícitos relacionados 

à corrupção, fraude ou lavagem de dinheiro. 

Caso as empresas a serem objeto de operações societárias apresentem histórico de prática de 

atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013 ou outros atos ilícitos relacionados à corrupção, fraude 

ou lavagem de dinheiro, as Companhias somente poderão prosseguir na operação societária após 

elaboração de plano de ação para garantir que os referidos atos ilícitos ou lesivos praticados contra 

a administração pública sejam devidamente identificados e remediados. 

Cabe ao Conselho de Administração da Unimed Seguradora S.A. a deliberação acerca da 

continuidade do processo de fusão, aquisição e participações societárias.    
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5.18 Monitoramento do Programa de Integridade 

O monitoramento do Programa de Integridade deve ser realizado pela área de Governança, Riscos 

e Compliance, a partir das métricas de monitoramento aprovadas, anualmente, pelo Comitê de 

Conduta Ética das Companhias. 

 

5.19 Gestão de Contribuições (doações, patrocínios, apoios, ajudas etc.) 

5.19.1 Setor Público 

É vedada doação ou contribuições a candidatos políticos, ocupantes de cargos eletivos ou a 

partidos políticos. 

As Companhias não autorizam que membros da alta administração, colaboradores, fornecedores 

ou parceiros de negócio realizem, em seu nome ou no seu interesse, contribuições para o setor 

público. 

  

5.19.2 Setor Privado e Terceiro Setor 

As contribuições (doações ou patrocínios) para entidades privadas ou para o terceiro setor devem 

ser aprovadas pelo Comitê de Conduta Ética conforme critérios estabelecidos pela Política de 

Doações e Patrocínios da Companhia (PO –080). 
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A presente Política complementa o Código de Conduta Ética das Companhias (CE – 001) e a 

Política de Conduta Profissional (PO – 058). 

 

7. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

• Código de Conduta Ética (CE – 001). 

• Política de Conduta Profissional (PO – 058)  

• Política de Alçadas (PO – 053)  

• Política de Doações e Patrocínios (PO – 080)  

• Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PO – 111)  

• Política de Licitações das Companhias (PO – 116) 

• Política de Auditoria Interna (PO – 121)  

• Política de Gestão de Riscos e Controles Internos (PO – 020).  

• Política de Brindes, Presentes, Hospitalidade e Entretenimento (PO – 151) 
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