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1. OBJETIVO 

 
Assegurar que as doações e patrocínios realizados pelas Companhias estejam de acordo com os 

princípios e valores constantes no seu Código de Conduta Ética (CE – 001),  e  maximizar a exposição 

dos valores da marca das Companhias em nossos principais focos de atuação, como o Sistema 

Unimed, os Setores da Saúde Suplementar e Cooperativista, além dos clientes, acionistas, corretores 

de seguros e do mercado em geral. 

 

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   

 
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 o erário tenha 

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

 
ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar. 
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BI – Business Intelligence: sigla que significa Inteligência de Negócios. Trata-se de um conjunto de 

teorias, metodologias, processos, tecnologias e estruturas que transformam grandes quantidades de 

dados, que sozinhos não significam muito, em informações essenciais para uma boa gestão. 

 

Canal de Orientações e Denúncias: é o 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. 

 

Candidatos: pessoas físicas que participam de eleições para cargos públicos em âmbito municipal, 

estadual ou federal. 

 

CEPIM: Cadastro Nacional de Entidades Privadas sem fins lucrativos Impedidas. 

 

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

Companhias com todos os seus stakeholders. 

 

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 os valores das Companhias ou, ainda, influenciar, de maneira 

imprópria, o desempenho das atividades das mesmas. 
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Contrapartidas: retorno em decorrência de um apoio como por exemplos: aplicação da logomarca 

nos materiais de comunicação de evento, encarte de material gráfico em pasta, kit entregue aos 

participantes de evento, abertura para apresentações e ações comerciais, espaço para montagem 

de estande, entre outros. 

 

Contraprestação: ato de cumprir obrigações em contratos bilaterais, nos quais uma parte se 

corresponde com o que está relacionado com a outra. Exemplificativamente, trata-se do retorno 

esperado pelo apoio fornecido pela empresa. 

 

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

econômica (setor públicos, 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. 

 

 

Doação: transferência 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 das 

Companhias. 

 

ERs.: Escritórios Regionais. 

 

Favorecimento: quaisquer interesses que não sejam em prol dos negócios das Companhias. 

 

Medida Disciplinar: aplicação de advertência, suspensão ou dispensa, com ou sem justa causa, do 

colaborador, em virtude da ocorrência de conduta que viole as diretrizes desta Política, do Código de 

Conduta Ética e/ou de demais documentos normativos e termos de compromisso das Companhias. 
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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. 

 

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

seus clientes, fornecedores e parceiros de negócios. 

 

Partidos Políticos: organização burocrática que tem por objetivo conquistar e exercer o poder 

político. Dotados de uma ideologia, ainda que tênue, o partido político é uma organização que 

defende o interesse de uma parcela da população, e, buscando promovê-la, organiza-se para 

disputar eleições, conquistar cargos e assim fazer valer seus projetos.  

 

Patrocínio: transferência de dinheiro, bens ou serviços para terceiros, com ou sem benefício fiscal, 

que tenha como contraprestação a exposição da marca das Companhias.  

 

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

gerenciar os princípios, oso valores e as normas contidos no Código de Conduta Ética das 

Companhias, de acordo com os pilares estabelecidos neste documento.  

 

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados. 

 

Stakeholders: pessoas físicas ou jurídicas que podem ser afetadas direta ou indiretamente pelos 

negócios 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. 
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4. DESCRIÇÃO DAS DIRETRIZES E REGRAS 

 

 
As doações ou patrocínios realizados pelas Companhias, além de possibilitarem a divulgação de 

sua marca, são importantes meios de incentivo ao desenvolvimento de programas assistenciais 

de saúde, de pesquisas, culturais e de produção intelectual.  

 

Por outro lado, tais incentivos devem ser tratados com cautela, pois, caso realizados 

desvirtuadamente, podem operar como ferramentas diretas ou indiretas para realização de 

ilicitudes ou obtenção de vantagens indevidas que podem denegrir a imagem das Companhias e 

deslegitimar importantes pautas sociais que são abraçadas pelas Companhias.  

 

Assim, faz-se importante atentar aos seguintes regramentos: 
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4.1 DOAÇÕES 

 

São vedados quaisquer tipos de doações a candidatos ou partidos políticos. 

 

As doações para entidades filantrópicas devem observar as seguintes limitações: 

 

I. devem ter por objetivo apenas a realização da função social das Companhias como 

empresa, sem qualquer outro objetivo de contrapartida comercial ou financeira;  

II. devem ser realizadas de forma clara e transparente; 

III. devem ser realizadas para entidades sem fins lucrativos que tenham princípios e valores 

semelhantes aos das Companhias; 

IV. devem ser realizadas para instituições sem fins lucrativos que não estejam impedidas 

no Cadastro Nacional de Entidades Privadas sem fins lucrativos Impedidas – CEPIM; 

V. somente podem ser realizadas se houver disponibilidade orçamentária; 

VI. se realizadas em dinheiro, somente podem ser realizadas para a conta corrente da 

entidade sem fins lucrativos a ser beneficiada; 

VII. é vedada a utilização de doações como subterfúgio à prática criminosa ou mesmo 

potencialmente ilícita, como para lavar dinheiro, praticar atos de corrupção (ativa, 

passiva ou privada), ou qualquer forma de financiamento ao crime; e 

VIII. não podem ser realizadas, se a entidade sem fins lucrativos a ser beneficiada tiver em 

sua direção Agentes Públicos ou seus parentes até o 3º grau, os quais tenham interação 

com os negócios das Companhias.  
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Todas as solicitações de doações deverão ser encaminhadas para a avaliação da área de 

Governança, Riscos e Compliance, mediante preenchimento de requisição no sistema Joker, 

conforme descrito abaixo: 

1. Novo processo;  

2. Grupo de Processos: área de Governança, Riscos e Compliance; 

3. Departamento: Unidade de Compliance; 

4. Serviço: Ética e Integridade 

5. Subserviço: Análise de Doação, Patrocínio, Brindes ou Eventos  

6. Motivo: Doações  

Caberá à área de Governança, Riscos e Compliance submeter a solicitação de doação à 

apreciação do Comitê de Conduta Ética para as devidas aprovações. 

 

4.2 PATROCÍNIOS 

 

Todos os patrocínios realizados em nome das Companhias deverão ter como finalidade a 

divulgação da marca ou o fomento ao desenvolvimento de setores como saúde, educação ou 

cultura, devendo ainda ser observadas as seguintes limitações: 

I. somente serão admitidos patrocínios de pessoas ou projetos que compartilhem com os 

mesmos valores e princípios de ética e integridade estampados no Código de Conduta 

Ética das Companhias (CE – 001); 

II. todos os patrocínios deverão ser realizados de maneira formal (documentada) e 

transparente; 
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III. é vedada a utilização de patrocínios como subterfúgio à prática criminosa ou mesmo 

potencialmente ilícita, como para lavar dinheiro, praticar atos de corrupção (ativa, 

passiva ou privada), ou qualquer forma de financiamento ao crime; 

IV. é vedada a realização de patrocínios em situações de conflitos de interesses; 

V. não serão objeto de patrocínio, projetos contrários à qualidade de vida, relacionados, 

por exemplo, com o tabaco, bebidas alcoólicas e maus tratos a animais, além de 

entidades político-partidárias e entidades religiosas; e 

VI. se o patrocínio for realizado com a utilização de incentivos ou benefícios fiscais, este 

deverá observar com rigor os requisitos da legislação de regência. 

Exemplificativamente: 

a) nos casos de fomento à pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, 

atentar ao disposto na Lei n.º 11.196/05 (Lei do Bem); 

b) em se tratando de incentivo à cultura, verificar o constante na Lei n.º 8.313/91 (Lei 

Rouanet); 

c) em se tratando de incentivo ao esporte, verificar o constante na Lei 11.438/2006 

(Lei de incentivo ao esporte). 

 

Para assegurar a qualidade e a confiabilidade dos processos de patrocínios, todos os pontos 

abaixo devem ser considerados: 

• o orçamento destinado aos patrocínios é uma verba de Marketing e está atrelado, 

diretamente, à exposição da marca das Companhias. Somente seus gestores, de acordo 

com os parâmetros estabelecidos na Política de Alçadas (PO – 053), poderão aprovar 

esses recursos; 

Categoria Código do Documento Versão

Política - GESTÃO PO - 080 02

Título Vigência Próx. Revisão

Política Doações e Patrocínios 08/07/2020 08/07/2022

Página 9 de 12
Cópia Impressa Não Controlada



• antes de registrar uma solicitação, é importante que o executivo faça um filtro prévio, 

avaliando os resultados financeiros e as contrapartidas oferecidas, anulando qualquer 

hipótese de favorecimento, além de ter o consentimento formal dos gerentes territoriais 

e de estratégia comercial, produtos Saúde, Odonto, Vida, Previdência e Patrimoniais, de 

acordo com a demanda; 

• todo pedido de patrocínio deve ser aprovado pela Superintendência de Marketing e deve 

ser registrado por meio do sistema Joker, devendo estar acompanhado de uma carta 

em papel timbrado ou e-mail por parte do solicitante, sinalizando o valor em Reais e as 

contrapartidas oferecidas; 

• solicitações sem contrapartidas não são caracterizadas como patrocínios, e não serão 

analisadas pela área de Marketing; 

• os patrocínios não devem ser condicionados, diretamente, a fechamentos comerciais; 

• nos casos de solicitações aprovadas, mesmo que parcialmente, os solicitantes ou os 

executivos serão notificados, formalmente, por e-mail;  

• os pagamentos das solicitações aprovadas só poderão ser efetuados em nome do 

próprio solicitante, em conta jurídica e nunca para terceiros, mediante o envio do recibo 

físico, assinado e em papel timbrado. O documento deverá ser encaminhado no prazo 

máximo de 30 dias após o comunicado da aprovação;  

• o prazo para análise das solicitações de patrocínio é de 10 dias úteis; 

• análise - essencialmente, são avaliados os seguintes quesitos em um período de três 

anos: 
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✓ Resultados financeiros 

✓ Histórico de solicitações 

✓ Reciprocidades 

✓ Parecer do executivo 

✓ Aspectos políticos 

 

• recusa:  nos casos de recusa de um patrocínio, a negativa é realizada pela Diretoria de 

Marketing, por meio de um comunicado ao solicitante; 

• evidências: após a realização do evento, se faz necessário o envio de documentos que 

comprovem as respectivas contrapartidas em, no máximo, 30 dias de sua realização. 

Exemplo: fotos, vídeos e prints da exposição da marca das Companhias. O não envio 

dos documentos citados no prazo acima impactarão em solicitações posteriores. 

Os pedidos de patrocínios de valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ou que possam 

caracterizar situações de conflito de interesses, após aprovação da Diretoria de Marketing, deverão 

ser submetidos à avaliação da área de Governança, Riscos e Compliance, mediante 

preenchimento de requisição no sistema Joker, conforme descrito abaixo: 

1. Novo processo;  

2. Grupo de Processos: Área de Governança, Riscos e Compliance; 

3. Departamento: Unidade de Compliance; 

4. Serviço: Ética e Integridade 

5. Subserviço: Análise de Doação, Patrocínio, Brindes ou Eventos  

6. Motivo: Patrocínios 
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Nestas situações, caberá à área de Governança, Riscos e Compliance elaborar parecer e 

submeter a aprovação do patrocínio ao Comitê de Conduta Ética das Companhias. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

A presente Política complementa o Código de Conduta Ética das Companhias e a Política de 

Conduta Profissional. 

 

 

6. DOCUMENTOS E REGISTROS ASSOCIADOS 

 

• Código de Conduta Ética (CE – 001). 

• Política de Conduta Profissional (PO – 058)  

• Política de Alçadas (PO – 053) 
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