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1. OBJETIVO 

 
Estabelecer diretrizes que orientem a conduta dos membros da alta administração e demais 

colaboradores no exercício de suas atividades profissionais nas Companhias. 

Nesse sentido, a presente política está em conformidade com a legislação brasileira, bem como 

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   

       
 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. 

  

Assédio Moral: exposição do trabalhador a situações humilhantes e constrangedoras de forma 

repetitiva e prolongada, no exercício de suas funções, no ambiente de trabalho. 
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Assédio Sexual: Conduta consistente 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.  

  

Ato contrário a lei: toda e qualquer infração contra as legislações nacional e internacional 

vigentes. 

  

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. 

 

 Brinde: são benefícios aferíveis economicamente, ofertados ou recebidos, que tenham o objetivo 

de divulgar e lembrar a marca das Companhias. São considerados brindes, toda lembrança 

distribuída como cortesia, propaganda ou divulgação habitual, por ocasião de alguma promoção, 

evento ou comemoração, sendo uma lembrança distribuída de forma generalizada e impessoal, 

ou seja, não se destina exclusivamente a uma pessoa. 

 

 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. 

 

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

as relações das Companhias com todos os seus stakeholders. 

 

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

reportem a algum membro da alta administração. 
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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 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. 

 

Conselho de Administração: é o órgão colegiado encarregado pelo processo de decisão em 

relação ao seu direcionamento estratégico das Companhias. O Conselho de Administração exerce 

o papel de guardião dos princípios, valores, objeto social e sistema de governança das 

Companhias, sendo seu principal componente. 

 

 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. 
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 Desvio de conduta: é o ato de descumprir o Código de Conduta Ética, as Políticas e demais 

instrumentos normativos e termos de compromisso das Companhias. 

 

Diretoria Executiva: colegiado responsável pela gestão dos negócios em geral e pela prática de 

todos os atos de administração necessários ao cumprimento do objeto social e das deliberações 

da Assembleia Geral e do Conselho de Administração da Unimed Seguradora. 

 

Entretenimento: são benefícios aferíveis economicamente, ofertados ou recebidos, que tenham 

o objetivo de divulgar e lembrar a marca das Companhias. É a atividade ou evento destinado ao 

lazer, recreação ou diversão, tais como: shows artísticos, peças teatrais, óperas, espetáculos de 

dança, concertos de música, eventos esportivos, entre outros. 

 

 Envolvimento amoroso: envolvimento íntimo entre duas pessoas mesmo que privado e sem 

coabitação. 

 

Hospitalidade: compreende alimentação, recepção, hospedagem, despesas de viagem, 

passagens, transporte de qualquer natureza, traslados, deslocamentos (aéreos, terrestres e/ou 

marítimos), entre outros. 

 

Infração: ação ou omissão considerada irregular, passível de punição e que não cause prejuízos 

materiais relevantes às Companhias, ou que não seja agressiva (física ou moralmente) contra 

colega de trabalho, chefia ou cliente. 

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

causa do empregado, em função de conduta que viole as diretrizes desta Política, o Código de 

Conduta Ética e/ou demais documentos normativos 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. 

  

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

Companhias, que atuem em parceira com esta 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 consultores comerciais. 

 

Presente: algo de valor, usualmente de maior valor do que um brinde, escolhido com a 

preocupação de agradar quem o recebe. Ao contrário do brinde, é endereçado para uma ou 

algumas pessoas em particular, sendo oferecido em decorrência de uma relação pessoal ou 

comercial. 

 

Relação de Parentesco: vínculo por consanguinidade, adoção, aliança (através 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. 

 

Suborno: oferta de vantagens indevidas, visando influenciar decisões que favoreçam o autor do 

suborno ou terceiros de seu relacionamento (parentes, amigos, sócios etc.). Ato de oferecer, dar 

ou receber valores ou benefícios a alguém em troca de se conseguir algo ilegal ou antiético para 

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

devida ou indevidamente aquele que suborna (o corruptor). 

 

 

Terceiros: 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. 

   

Viagens de Negócios: viagens oferecidas com fins legítimos e justificáveis, para promover o 

negócio da empresa. São incluídos no conceito de viagens: passagens, hospedagem, traslado, 

táxi, refeições, em conjunto ou isoladas, e, ainda, as demais despesas incorridas durante a viagem 

de negócios. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1 MEMBROS DA ALTA ADMINISTRAÇÃO  

 

Tendo em vista o aprimoramento continuado do clima e da cultura organizacional, as relações 

hierárquicas devem ser respeitosas e tratar, somente, de competências técnicas e 

comportamentais relacionadas diretamente às atividades executadas pelo colaborador, com o 

objetivo de cumprir suas funções nas Companhias. 

É obrigação dos líderes incentivar, orientar e prover as condições para que os colaboradores 

conheçam, compreendam e pratiquem as diretrizes desta Política. 

 

4.2 DEMAIS COLABORADORES 

 

A todos os colaboradores, cabe assumir o papel de protagonistas no cumprimento das diretrizes 

desta Política, incentivando outros a seguir seu exemplo, não sendo permitido o cumprimento de 

ordens hierárquicas que coloquem em risco a integridade, a reputação, a imagem ou o patrimônio 

das Companhias, de seus administradores ou dos colaboradores, ou violem as diretrizes desta 

Política e demais normativos a ela associados. 

 

4.3 COMUNICAÇÃO DE DESVIOS DE CONDUTA 

Membros da alta administração e demais colaboradores devem comunicar, tempestivamente, o 

conhecimento ou a suspeita de práticas de atos ilegais, ilícitos e antiéticos ao seu superior 

imediato, quando possível, ou ao Comitê de Conduta Ética, por meio do Canal de Orientações e 

Denúncias, disponibilizado pelas Companhias. 
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5. PADRÕES DE CONDUTA 

 

5.1 LEGALIDADE 

 
É dever dos membros da alta administração e demais colaboradores, durante o exercício de suas 

atividades profissionais, estar em conformidade com a legislação vigente nas localidades onde as 

Companhias atuam. 

 
5.2 RESPEITO À PESSOA E AOS DIREITOS HUMANOS 

 
Durante o exercício das atividades profissionais, é mandatório o respeito à dignidade, à 

diversidade e aos direitos humanos, sendo proibida a prática de qualquer forma de desrespeito, 

discriminação, preconceito, assédios moral e/ou sexual. Em qualquer situação, o relacionamento 

profissional e interpessoal deve ser pautado pelos princípios de profissionalismo (diligência, 

pontualidade, veracidade, qualidade nas informações, entre outros), boa-fé (transparência, 

honestidade, entre outros), legalidade, ética e respeito. 

 

5.3 USO, PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS BENS DA EMPRESA 
 
Membros da alta administração e demais colaboradores são responsáveis pela preservação e pela 

proteção de todos os bens tangíveis e intangíveis das Companhias: patrimônio, valor da marca, 

reputação, relacionamento com seus públicos, propriedade intelectual, know-how, documentos, 

banco de dados, informações, entre outros. 

 
5.4 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 
Em conformidade com a Política de Segurança da Informação (PO – 025) das Companhias, 

membros da alta adminstração e demais colaboradores devem fazer uso ético, legal, profissional 

e seguro das informações corporativas. 
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5.5 USO DE VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO: REDES SOCIAIS E MÍDIAS (IMPRENSA, 
RÁDIO, TV, ETC.) 
 
 

5.5.1 USO PROFISSIONAL: publicação de conteúdo (entrevistas, informações, dados, textos, 

imagens, áudios, vídeos, entre outros) em veículos de comunicação internos ou externos, em 

nome das Companhias ou que contenham informações sobre as Companhias, clientes, segurados, 

fornecedores ou prestadores de serviço, deverão seguir o disposto na Política de Comunicação e 

Marketing Integrada (PO – 013) que estabelece as diretrizes e as regras de comunicação que dão 

sustentação, na prática, aos processos de Comunicação e de Marketing das Companhias. 

 

5.5.2 USO PESSOAL: o uso das mídias sociais deverá ser realizado de maneira ética, segura e 

positiva, sem intenções de prejudicar quem quer que seja, de acordo com o Guia de Boas Práticas 

nas Mídias Sociais, disponível no Portal do Colaborador. 

Visando evitar mau uso por terceiros, equívocos e mal-entendidos, é recomendada cautela a todos 

na publicação de conteúdos relativos às Companhias, seus colegas e sua rotina de trabalho 

(horários, reuniões, projetos, deslocamentos, agendas, poder aquisitivo, entre outros) em suas 

mídias sociais. Na dúvida, o Comitê de Conduta Ética deverá ser, previamente, consultado antes 

da divulgação de qualquer conteúdo que envolva as Companhias, seus líderes, colaboradores e 

demais públicos. 

 
5.6 USO DE RECURSOS DAS COMPANHIAS 
 
É obrigação de membros da alta administração e demais colaboradores zelar pela correta 

utilização e preservação dos recursos das Companhias: instalações, equipamentos, 

computadores, softwares, telefones, materiais de escritório, entre outros. 
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É vedada a utilização dos recursos disponibilizados pelas Companhias para fins impróprios e/ou 

ilegais tais como: divulgação de ideias e materiais de caráter pornográfico, obsceno, 

preconceituoso, político-partidário ou societário. 

 
5.7 COMERCIALIZAÇÃO NO LOCAL DE TRABALHO 

 
A comercialização de produtos e de serviços nas instalações ou nos ambientes das Companhias 

só é permitida por meio da página “Classificados da Seguros”, disponível no Portal do Colaborador, 

devendo ser solicitada autorização prévia à área de Gestão de Pessoas. 

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

comunicada, imediatamente, à área de Gestão de Pessoas, quando identificada. 

 
5.8 TRAJES 
 
Membros da alta administração e demais colaboradores devem cuidar da higiene e da saúde 

pessoal, bem como usar trajes adequados ao ambiente de trabalho e compatíveis com o decoro. 

 
5.9 USO DE DROGAS 
 
É proibida a execução de atividades profissionais sob o efeito de bebidas alcoólicas ou quaisquer 

drogas ilícitas, além de que o uso, 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 por justa causa. 

 
5.10 BEBIDAS ALCOÓLICAS 

 
O consumo de bebidas alcoólicas no ambiente de trabalho só será permitido em eventos oficiais, 

em locais pré-definidos e quando oferecidas pelas Companhias. 
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5.11 ARMAMENTOS 

 
É vedado o porte de qualquer tipo de armamento nas dependências da empresa, mesmo que o 

administrador, colaborador ou visitante possua registro e porte de armas, exceto o segurança que 

está devidamente qualificado e autorizado 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. 

 
5.12 TRABALHO VOLUNTÁRIO 

As Companhias valorizam e estimulam o trabalho voluntário dos seus colaboradores em ações 

sociais e culturais. Contudo, tal atividade deve ser exercida, sempre que não haja conflito de 

interesse com o exercício profissional, e não cause prejuízo à produtividade do mesmo, sendo 

proibida a execução de atividades voluntárias durante o exercício da atividade profissional, exceto 

nos casos previa e expressamente autorizados pelas Companhias. 

 

5.13 CONFLITO DE INTERESSES  

As decisões profissionais devem estar sempre embasadas tecnicamente, observados os conceitos 

desta Política e na melhor defesa dos interesses das Companhias, a fim de evitar a configuração 

de situações de conflito de interesses, as quais são disciplinadas na Política de Conflito de 

Interesses (PO – 153) das Companhias.  
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5.14 RELAÇÕES DE PARENTESCO 

No processo de recrutamento e seleção das Companhias, não se fará discriminação de idade, 

gênero, classe social, nacionalidade, entre outros aspectos de diversidade, prevalecendo os 

critérios de segurança e de qualidade relacionados ao perfil da vaga; 

A contratação de parentes para vagas de trabalho nas Companhias somente ocorrerá após análise 

da área de Recursos Humanos e Governaça, Riscos e Compliance, desde que precedida de 

processo de seleção que assegure igualdade, isenção e transparência, sendo vedado: 

• A participação de candidatos (internos e externos) que possuam vínculo familiar ou 

amoroso com algum colaborador ou gestor alocado na mesma Superintendência ou área 

que a vaga estiver disponível, abrangendo, também, as movimentações de pessoal 

(transferências e recrutamento interno); e 

• Candidatos que tenham relação de parentesco ou envolvimento amoroso em áreas onde 

as atividades executadas exponham as Companhias a situações de conflito de 

interesse, em função da interdependência dos processos. 

Ocorrendo a relação de parentesco ou o envolvimento amoroso entre colaboradores após a 

celebração do contrato de trabalho junto às Companhias, é dever do colaborador informar, 

imediatamente, à área de Recursos Humanos e a área Governança, Riscos e Compliance para 

efetuarem a atualização do processo anual de “Declaração de Vínculo”, cabendo ao Comitê de 

Conduta Ética deliberar acerca das ações a serem tomadas em virtude de eventual impacto 

proporcionado. 
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5.15 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

As transações com partes relacionadas deverão ser realizadas com transparência, de forma que 

não devem ser influenciadas por relações pessoais, de família ou de quaisquer outros interesses 

particulares ou de terceiros, obedecendo sempre critérios estritamente técnicos e comerciais, de 

acordo com as melhores práticas de governança corporativa e de mercado. 

As transações com partes relacionadas devem ser divulgadas nas demonstrações contábeis das 

Companhias, deverão ser monitoradas anualmente e reportadas ao Comitê de Conduta Ética 

quaisquer operações financeiras: 

• Com seus diretores e membros dos conselhos administrativos, consultivos, fiscais ou 

assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges e parentes até o segundo grau; e  

• Com empresa de que participem diretores e membros dos conselhos administrativos, 

consultivos, fiscais ou assemelhados, bem como com os respectivos cônjuges e parentes 

até o segundo grau, desde que estas sejam, em conjunto ou isoladamente, consideradas 

como controladoras da empresa. 

Ocorrendo a identificação de transação com Partes Relacionadas e as Companhias é dever do 

colaborador informar, imediatamente, à área de Governança, Riscos e Compliance para efetuarem 

a atualização do processo de análise de transação com Partes Relacionadas, cabendo ao Comitê 

de Conduta Ética deliberar acerca das ações a serem tomadas em virtude do impacto 

proporcionado. 

 

5.16 LAVAGEM DE DINHEIRO 

Os membros da Alta Administração e demais colaboradores das Companhias devem seguir, 

rigorosamente, a legislação brasileira e Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

(PO – 111), repudiando qualquer ato ou forma de corrupção, fraude, favorecimento, extorsão e/ou 

propina em suas atividades e relações comerciais. 
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Dessa forma, devem agir em conformidade com a Política de Prevenção e Combate à Lavagem 

de Dinheiro, que estabelece mecanismos de detecção e comunicação de práticas que possam 

caracterizar indícios de crimes de lavagem de dinheiro nas operações realizadas pelas 

Companhias, conforme previsto na legislação vigente. 

 

 

5.17 BRINDES, ENTRETENIMENTO, PRESENTES E HOSPITALIDADES 

O recebimento e/ou a oferta de presentes, brindes, hospitalidades, viagens, entretenimentos ou 

qualquer vantagem deverão ter como fim legítimo o negócio, visando estreitar o relacionamento 

de trabalho, respeitando as regras estabelecidas nas legislações vigentes e na Política de Brindes, 

Entretenimentos, Presentes e Hospitalidades (PO – 151)  

É vedada a oferta de brindes, entretenimento, presentes ou hospitalidades a Agentes Públicos, 

independentemente do valor. 

Em caso de identificação de anormalidade em relação a valores ou quantidades recebidas ou 

ofertadas, o Comitê de Conduta Ética deverá ser comunicado, imediatamente, por meio do Canal 

de Orientações e Denúncias, para ciência e providências cabíveis. 

 

 

5.18 CONCORRÊNCIA E DIREITOS DO CONSUMIDOR 

As Companhias entendem que a lealdade na concorrência e o respeito aos direitos do consumidor 

são fatores que favorecem o desenvolvimento do mercado em bases sustentáveis. Neste sentido, 

considera-se que: 

• Nenhum cliente poderá ser forçado a aceitar condições que contrariem essas regras para 

adquirir produto ou serviço das Companhias; 

• Todas as informações de mercado e de concorrentes, legítimas e necessárias ao negócio, 

devem ser obtidas por meio de práticas transparentes e idôneas, não se admitindo sua 

obtenção por meios ilícitos;  
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• As Companhias respeitam seus concorrentes e busca superá-los de maneira saudável, 

oferecendo melhores produtos e serviços. Não se admite, por parte de profissionais das 

Companhias, atitudes que possam configurar calúnia ou difamação dos concorrentes. 

 

 

5.19 PATENTES E INOVAÇÕES 

As inovações desenvolvidas pelos profissionais por meio de seu trabalho nas Companhias, e as 

patentes e os direitos de propriedade decorrentes dessas inovações são incorporadas aos ativos 

das Companhias e com elas permanecem na condição de únicas titulares/proprietárias, mesmo 

após o desligamento do profissional. 

 

 

6. APURAÇÃO DE CASOS DE DELITOS E DE DESVIOS DE CONDUTA 

 

Caberá ao Comitê de Conduta Ética realizar as apurações ou investigações das ocorrências de 

denúncias e de suspeitas relativas a: atos contrários à Lei, desvio de condutas, conflitos de 

interesses, fraude, corrupção, favores e presentes inadequados e, quando necessário, comunicar 

aos gestores responsáveis e seus respectivos Diretores, de modo que sejam adotadas as 

providências cabíveis.  

O Comitê de Conduta Ética é o órgão responsável pela definição das medidas disciplinares em 

razão do descumprimento dest Poítica e do Código de Conduta Ética, cabendo ao gestor imediato 

do infrator a aplicação da penalidade. 

Durante o processo de averiguação, os procedimentos abaixo poderão ser realizados pelo Comitê 

de Conduta Ética: 

• Convocação de colaboradores para prestarem esclarecimentos necessários; e 
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• Para os casos de ocorrências passíveis de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, 

o Comitê de Conduta Ética deverá solicitar parecer à área Jurídica das Companhias, 

reportando os fatos e provas apurados. 

 

 

 

 

 

7. MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

Medidas disciplinares passíveis de aplicação pelas Companhias, são: 

• Advertência Verbal: conversa entre o gestor e o colaborador autor do desvio de conduta, 

com a finalidade de alertá-lo e aconselhá-lo a como proceder para não repetir a falta, além 

de exigir retificação ou retratação de conduta. Poderá ser incluído, na orientação, o 

compromisso do colaborador em realizar um treinamento e/ou curso, mesmo que seja por 

EAD, sobre o tema objeto da infração, se for o caso. 

• Termo de Compromisso: é um termo assinado pelo colaborador autor do desvio, 

comprometendo-se a seguir as diretrizes traçadas nesta política, no código de Conduta 

Ética e demais normativos internos das companhias. 

• Advertência Escrita: procedimento sob forma de documento no qual o colaborador autor 

do desvio de conduta é advertido sobre a sua falta. 

• Suspensão: ato de suspensão das atividades laborativas, sem vencimentos, do 

colaborador autor do desvio de conduta, por um período de um a três dias. 

• Desligamento sem Justa Causa: rescisão do Contrato de Trabalho sem justa causa. 

• Desligamento com Justa Causa: rescisão do Contrato de Trabalho com justa causa, com 

base no Artigo nº 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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7.1 APLICABILIDADE DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 

As medidas disciplinares, nos casos de desvio de conduta, serão aplicadas, considerando a 

gravidade da conduta e a reincidência, conforme abaixo: 

ORDEM MEDIDAS DISCIPLINARES 

1ª Ocorrência Advertência Verbal e registro no Conexão RH, no módulo desempenho  

2ª Ocorrência Advertência Escrita, Suspensão ou Rescisão sem Justa Causa 

3ª Ocorrência Suspensão, Rescisão do Contrato de Trabalho sem ou com Justa Causa. 

 

Em razão da gravidade da conduta ou de sua reincidência, ou quando afetar os ativos intangíveis das 

Companhias, sua reputação ou imagem no mercado ou junto a acionistas e clientes, as Companhias 

poderão optar pela aplicação de sanções mais severas do que as sugeridas nesta política, bem como 

não seguir a ordem de aplicabilidade sugerida acima. 

Ao se aplicar uma medida disciplinar, deverá ser avaliada a natureza e a gravidade da infração 

cometida, considerando o histórico profissional do colaborador e a reincidência da infração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria Código do Documento Versão

Política - GESTÃO PO - 058 02

Título Vigência Próx. Revisão

Politica Conduta Profissional 24/06/2020 24/06/2022

Página 18 de 21
Cópia Impressa Não Controlada



 7.1.2 PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR  

O membro da alta administração ou gestor responsável, apoiado pela Superintendência de Pessoas, 

Processos e Qualidade, deverá realizar reunião de alinhamento com o colaborador infrator, realizando 

os procedimentos listados abaixo, no momento da aplicação de uma medida disciplinar: 

• Garantir a confidencialidade do procedimento e evitar exposição do colaborador autor 

perante os demais colaboradores; 

• Agir com transparência e objetividade; 

• Evitar qualquer juízo de valor do colaborador autor que receberá a medida disciplinar; 

• Informar o colaborador sobre os prejuízos que causou, ou poderia ter causado para as 

Companhias, seus colegas, para si próprio ou para stakeholders das Companhias; 

• Alertar o colaborador sobre as medidas que poderão ser aplicadas em caso de reincidência; 

• Determinar ao colaborador, sempre que possível a melhor forma de reparar os danos 

causados;  

• Capacitar e conscientizar os demais colaboradores, de forma preventiva, para evitar novas 

ocorrências similares ou reincidência; e 

• Registrar da medida disciplinar aplicada no módulo de desempenho do sistema Conexão 

RH. 

O gestor responsável deverá preencher, o Formulário de Medidas Disciplinares correspondente ao tipo 

da medida disciplinar aplicada. 

Ao término da reunião de alinhamento, o gestor deverá solicitar a assinatura do colaborador autor da 

infração, nas duas vias do formulário. 
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 O formulário assinado deverá ser entregue à área de Gestão de Pessoas, para arquivamento no 

prontuário do colaborador. 

Caso o colaborador-autor da infração se recuse assinar o formulário, o gestor deverá recorrer a duas 

testemunhas e solicitar-lhes que assinem uma via, após anotação manual de data, hora e do seguinte 

texto: "Testemunhamos a recusa do destinatário desta notificação em assiná-la". 

 

7.1.3 INTERRUPÇÃO IMEDIATA DA CONDUTA LESIVA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Caso o desvio de conduta denunciado a ser apurado pelo Comitê de Conduta Ética esteja entre as 

hipóteses previstas na Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), o membro da alta administração ou 

colaborador denunciado deverá ser afastado das suas funções, imediatamente, até que seja feita a 

preservação de todas as informações necessárias para apuração do possível ilícito e colaboração com 

as autoridades competentes e até que seja assegurado que a possível conduta lesiva foi interrompida.  

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Quaisquer atitudes ou ações indevidas, antiéticas, ilícitas, imorais, não autorizadas ou contrárias ao 

estabelecido pelas Políticas Específicas ou pelo Código de Conduta Ética das Companhias serão 

consideradas violações e estarão sujeitas às sanções cabíveis, dispostas neste documento, conforme 

a natureza e a gravidade da conduta, sem prejuízo de eventual instauração de procedimentos 

administrativos ou judiciais. 

Todos têm o dever de reportar, imediata e formalmente, qualquer caso passível de comprovação, ou 

cuja suspeita seja fundamentada, de descumprimento desta política para o seu gestor imediato, 

quando possível, ou para o Comitê de Conduta Ética das Companhias, por meio do Canal de 

Orientações e Denúncias, disponibilizado pelas Companhias. 
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A omissão diante de possíveis violações será, igualmente, considerada conduta antiética e poderá 

implicar em sanções, conforme a gravidade do caso. 

Esta política e demais documentos normativos das Companhias encontram-se disponíveis no SGI 

(Sistema de Gestão Integrada) ou podem, ainda, ser solicitadas ao Comitê de Conduta Ética das 

Companhias e/ou a Área de Governança, Riscos e Compliance, em caso de indisponibilidade. 

Os novos colaboradores das Companhias, no momento da contratação e no processo de integração, 

deverão assinar termo de aceite e de concordância com a presente política. 

9. DOCUMENTOS E REGISTROS ASSOCIADOS 

 

• Código de Conduta Ética (CE – 001) 

• Política Anticorrupção (PO-030) 

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

• Política de Comunicação e Marketing Integrada (PO – 013) 

• Política de Conflito de Interesses (PO – 153) 

• Política de Doações e Patrocínios (PO - 080) 

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

• Política de Segurança da Informação (PO – 025) 
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