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1. OBJETIVO 

 
A presente política visa regulamentar, de forma complementar ao Código de Conduta Ética das 

Companhias (CE – 001), as condutas dos membros da alta administração, colaboradores, 

fornecedores e parcerios de negócios da Seguros Unimed quanto a recebimento e oferta de brindes, 

presentes e entretenimento realizados no âmbito 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 o 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. 
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Brindes: Benefícios aferíveis economicamente, ofertados ou recebidos, que tenham o objetivo de 

divulgar e lembrar a marca das Companhias. São considerados brindes todo artigo distribuído como 

cortesia, propaganda ou divulgação habitual, por ocasião de alguma promoção, evento ou 

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

seja, não se destina, exclusivamente, a uma pessoa. 

 

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

reportem a algum membro da alta administração. 

 

Cooperativas: são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 

constituídas por profissionais de uma mesma área e que prestam serviço para empresas, de forma 

independente, sem vínculo empregatício e sem subordinação, regidas pela Lei nº 5.764/1971.  

 

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 Companhias. 

 

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

economica (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. 

 

Corretores de Seguros: profissional do ramo securitário certificado, com registro na SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados). Pode atuar como autônomo, pessoa física, quanto com 

uma pessoa jurídica, em uma corretora de seguros, e seu trabalho é analisar os custo e benefícios 

relacionados à situação do segurado, indicar o produto mais adequado às suas necessidades e 

mediar a relação entre o segurado e a seguradora. 
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Corretora de Seguros: Corretor de seguros constituído sob a forma de pessoa jurídica e suas 

dependências, legalmente autorizada a intermediar contratos de seguros, de capitalização, de 

previdência complementar aberta e de microsseguros. 

 

Cortesias: Gentilezas realizadas ou recebidas por membro da alta administração, colaborador, 

fornecedor ou parceiro de negócios no desenvolvimento das relações comerciais ou de trabalho. 

 

Entretenimentos: Benefícios aferíveis economicamente, ofertados ou recebidos, que tenham o 

objetivo de divulgar e de 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. 

 

Fornecedores: Pessoas físicas ou jurídicas que prestem serviços ou forneçam bens ou serviços às 

Companhias, sem relação de emprego. 

 

Hospitalidade: Compreende alimentação, recepção, hospedagem, despesas de viagem, passagens, 

transporte de qualquer natureza, traslados, deslocamentos (aéreos, terrestres e/ou marítimos), entre 

outros. Em regra, será autorizada a hospitalidade que atenda aos requisitos desta Política. 

 

Membros da alta administração: Pessoas físicas que tenham o poder de gestão sobre os Negócios 

das Companhias. São exemplos: Conselheiros de Administração, Diretores, Superintendentes e 

Gerentes. 

 

 

 

 

Partes Relacionadas: Entidades, físicas ou jurídicas, com as quais as Companhias tenham 

possibilidade de contratar, no sentido lato deste termo, em condições que não sejam as de 
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comutatividade e independência que caracterizam as transações com terceiros alheios às 

Companhias, ao seu controle gerencial ou a qualquer outra área de influência. 

 

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

seus clientes, fornecedores, cooperados 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 remuneradas por 

esta obtenção. Os principais exemplos de parceiros de negócio das Companhias são os corretores 

de seguros, os assessores e os 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. 

 

Sistema Cooperativista Nacional: Sistema formado por empresas categorizadas como 

“cooperativas”, localizadas em território nacional. 

 

Sistema Unimed: Sistema cooperativista de trabalho médico composto pelo Sistema de Sociedades 

Cooperativas (Unimed do Brasil, Central Nacional Unimed, Singulares e Federações) e Sistema de 

Sociedades Auxiliares (Fundação Unimed, Faculdade Unimed, Unimed Participações, Unimed 

Seguradora e suas coligadas - Unimed Administração e Serviços Ltda e Unimed Corretora). 

 

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 Companhias reconhecem que a oferta ou o recebimento de brindes e entretenimento pode 

constituir uma forma legítima de manter o relacionamento entre os membros da alta administração 

ou colaboradores com clientes, fornecedores e parceiros de negócios.  

 

Assim, é admissível a utilização de brindes e entretenimentos como uma forma de posicionamento e 

de divulgação da marca das Companhias no mercado, bem como a título de cortesia com partes 

relacionadas.  

 

É importante destacar que a utilização destes mecanismos de maneira indevida pode ocasionar 

reivindicações ou percepções equivocadas da realidade, como expectivas de contrapartidas, 

vantagens indevidas ou situações de conflitos de interesses, o que é contrário aos princípios e valores 

presentes no Código de Conduta Ética das Companhias (CE – 001). 

 

 

4.1 AGENTES PÚBLICOS 
 

 

É vedada a oferta, por membros da alta administração, colaboradores, fornecedores ou parceiros de 

negócios, de brindes, presentes, hospitalidades ou entretenimentos a agentes públicos, ainda que 

estes não exerçam influência direta nos negócios das Companhias. 

 

A vedação permanece, ainda que o pagamento seja custeado pelo membro da alta administração, 

colaborador, fornecedor ou parceiro de negócio. 
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Na hipótese de algum membro da alta administração, colaborador, fornecedor ou parceiro de negócio 

tomar ciência sobre a oferta de brindes, de presentes, hospitalidades e entreteimentos à agentes 

público deverá comunicar, tempestivamente, seu superior direto, quando possível, registrar, 

formalmente, a situação e submetê-la à Área de Governança, Riscos e Compliance, mediante o 

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: Conflito de Interesse; 

6. Motivo: Brindes, Entretenimento, Presentes e Hospitalidades.   

 

 

Caberá à Área de Governança, Riscos e Compliance submeter a questão ao Comitê de Conduta 

Ética para adoção das medidas cabíveis. Caso se faça necessário, as situações elencadas acima 

poderão ser encaminhadas, diretamente, ao Comitê de Conduta Ética por meio do Canal de 

Orientações e Denúncias. 
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4.2 AGENTES PRIVADOS 
 
 
4.2.1 BRINDES 
 

Toda oferta ou recebimento de brindes que esteja relacionada às Companhias, além de observar as 

limitações existentes na presente Política, deverá ter fim legítimo, como a divulgação da marca ou o 

estreitamento cortês de relações institucionais. 

 

São condutas vedadas em relação a brindes para agentes privados: 

 

a) A entrega de brindes não institucionais, isto é, que não tenha o condão de viabilizar a 

divulgação da marca das Companhias ou de estreitar relações institucionais, de maneira 

cortês e impessoal. 

b) A entrega de brindes, no formato de dinheiro, bebidas alcoólicas ou drogas (lícitas ou 

ilícitas), ainda que respeitado o estabelecido por esta Política. 

c) Qualquer tipo de insinuação, solicitação ou exigência para receber brinde ou 

entretenimento. 

 

 
4.2.1.1 REGRAS PARA OFERTAR 

 

 
É permitida a oferta de brindes a agentes privados, desde que observados os seguintes critérios: 

 

a) Não seja proibido por lei; 

b) Não seja proibido pela organização à qual pertence o presenteado (o colaborador deverá 

averiguar); 

c) Não ultrapasse o valor de 1/4 (25%) do salário mínimo nacional vigente; 

d) Contenha a logomarca das Companhias, tais como canetas, cadernetas, agendas, 

calendários, garrafas d'água, dentre outros itens similares. 
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e) Seja autorizado, previamente, pelo superior hierárquico imediato; 

f) Possua disponibilidade orçamentária; 

g) Ocorra de modo claro e transparente  

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

i) Não caracterize conflito de interesses;  

j) Não seja oferecido disfarçado, na forma de serviços ou outros benefícios, por intermédio de 

terceiros; 

k) Não tenha potencial para causar embaraço às Companhias, caso o fato venha a se tornar 

público; 

l) Em nenhuma hipótese, tenha a pretensão de gerar qualquer tipo de vantagem ou facilitação 

para a aquisição de negócios;  

m) Esteja de acordo com os códigos de conduta daqueles que receberam os brindes;  

n) Respeite as políticas e os procedimentos das Companhias;   

o) Periodicidade de oferta não seja inferior a 12 meses; e 

p) Não seja recorrente a um mesmo indivíduo. 

 
 

Os membros da alta administração ou colaboradores que identifiquem a oferta de brindes em 

desacordo com as regras estabelecidas por esta Política deverão reportar o fato ao seu superior 

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

Denúncias. 

 
 

4.2.1.2 REGRAS PARA ACEITAR 

 
 

É proibida a solicitação ou a insinuação por membros da alta administração ou colaboradores a 

terceiros (fornecedores ou parceiros de negócio) para que sejam ofertados presentes, brindes, 

hospitalidades, viagens, caixinha, gorjetas ou benefícios em vantagem própria ou de terceiros, seja 

qual for o valor. 
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A aceitação de brindes, presentes, entretenimento, viagens, hospitalidades ou qualquer vantagem de 

terceiros só poderá ocorrer desde que observados os seguites limites: 

 

a) Não seja proibida por lei; 

b) Não seja proibida pela organização de quem presenteia (o colaborador deverá averiguar); 

c) Não estabeleça uma obrigação implícita de que aquele que oferece o brinde ou presente terá 

direito a tratamento preferencial, a ganhar um contrato, a melhores preços ou condições; 

d) Não ultrapasse o valor de 1/4 (25%) do salário mínimo nacional vigente; 

e) Não caracterize vantagem indevida ou ato de corrupção; 

f) Não seja recebida de Agentes Públicos; 

g) Não seja recebido disfarçado, na forma de serviços ou outros benefícios, por intermédio de 

terceiros; 

h) Ocorra de modo claro e transparente;  

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

j) Não caracterize conflito de interesses;  

k) Não tenha potencial para causar embaraço às Companhias, caso o fato venha a se tornar 

público; 

l) Em nenhuma hipótese, tenha a pretensão de gerar qualquer tipo de vantagem ou facilitação 

para a aquisição de negócios;  

m) Esteja de acordo com os códigos de conduta daqueles que ofertam os brindes;  

n) Respeite as políticas e os procedimentos das Companhias;  

o) Periodicidade de oferta não seja inferior a 12 meses; e 

p) Não seja recorrente a um mesmo indivíduo. 

 

Os membros da alta administração ou colaboradores que recebam a oferta de brindes, hospitalidade, 

presentes ou entretenimento de fornecedores, parceiros de negócio ou terceiros que tenham 

interesse em fazer negócios com as Companhias, e que não esteja de acordo com os termos desta 

Política deverão recusar a oferta e reportar o fato ao seu superior imediato, quando possível, e ao 
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Comitê de Conduta Ética. A comunicação poderá ser realizada por meio de Canal de Orientações e 

Denúncias ou através do e-mail: comitedeetica@segurosunimed.com.br. 

 

Não sendo viável a recusa ou a devolução no ato, deverá o membro da alta administração ou o 

colaborador comunicar, tempestivamente, seu superior direto e registrar, formalmente, a situação e 

submetê-la à 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: Conflito de Interesse; 

6. Motivo: Brindes, Entretenimento, Presentes e Hospitalidades.    

 

Caberá à área de Governança, Riscos e Compliance analisar e submeter a situação ao Comitê de 

Conduta Ética para adoção das medidas cabíveis e enviar correspondência ao terceiro que ofertou 

os brindes em desacordo com a presente Política, comunicando-o sobre quais são as regras para 

oferecimento e recebimento de brindes nas relações das Companhias.  

 

Caso se faça necessário, as situações elencadas acima poderão ser encaminhadas, diretamente, ao 

Comitê de Conduta Ética por meio do Canal de Orientações e Denúncias. 
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4.2.2 ENTRETENIMENTOS 
 
 

As Companhias recomendam que cafés, almoços ou jantares de negócios sejam custeados, 

individualmente, por cada uma das partes interessadas. 

 

Na hipótese de oferecimento ou recebimento de cortesias por parte dos membros da alta 

administração, colaboradores, fornecedores ou parceiros de negócio, a oferta ou recebimento da 

refeição (café, almoço ou jantar) deverá atentar aos seguintes limites: 

 

a) Não seja proibido por lei; 

b) Não seja proibida pela organização de quem presenteia (o colaborador deverá averiguar); 

c) Não ultrapassem o valor de 1/4 (25%) do salário mínimo nacional vigente; 

d) Seja autorizado, previamente, pelo superior hierárquico imediato; 

e) Possua disponibilidade orçamentária; 

f) Deverá ser realizado de forma clara e transparente;  

g) O uso de bebida alcólica em reunião de trabalho deverá ser restrito, devendo ser evitado a 

todo custo; 

h) Não poderá ter por objetivo a obtenção de alguma vantagem indevida; 

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

j) Não caracterize conflito de interesses;  

k) Não tenha potencial para causar embaraço às Companhias, caso o fato venha a se tornar 

público; 

l) Em nenhuma hipótese, tenha a pretensão de gerar qualquer tipo de vantagem ou facilitação 

para a aquisição de negócios;  

m) Respeite as políticas e os procedimentos das Companhias;  

n) A periodicidade de oferta não seja inferior a 12 meses; e 

o) Não seja recorrente a um mesmo indivíduo. 
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O oferecimento ou o recebimento de ingressos em eventos esportivos ou artísticos, de qualquer 

natureza, também, estão submetidos às limitações elencadas acima. 

 

É permitido o recebimento de convites, por membros da alta administração ou colaboradores, para 

participarem de seminários, congressos, feiras ou encontros setoriais patrocinados ou promovidos 

por fornecedores, parceiros de negócio ou terceiros que possam se relacionar com as Companhias, 

observadas as seguintes limitações: 

 

 

a) O evento deve estar alinhado com os negócios e os interesses das Companhias; 

b) As pessoas que receberem os convites não tenham poder de decisão, isoladamente, sobre 

os negócios do ofertante dentro das Companhias; 

c) Preferivelmente a participação dos membros da alta administração ou colaboradores 

convidados no evento de forma paga pelas Companhias; 

d) Seja aprovado pelo superior direto dos convidados e pela área de Governança, Riscos e 

Compliance das Companhias. 

 

Em casos de dúvida sobre a oferta de bens ou entretenimentos, deverá o membro da alta 

administração, colaborador ou representante das Companhias contatar a Área de Governança, 

Riscos e Compliance, mediante a 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: Conflito de Interesse; 

6. Motivo: Brindes, Entretenimento, Presentes e Hospitalidades.    
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Caberá à área de Governança, Riscos e Compliance avaliar a situação e submeter a questão ao 

Comitê de Conduta Ética, para adoção das medidas cabíveis. Caso se faça necessário, as situações 

elencadas acima poderão ser encaminhadas diretamente ao Comitê de Conduta Ética por meio do 

Canal de Orientações e Denúncias. 

 
 

4.2.3 SISTEMA UNIMED e SISTEMA COOPERATIVISTA 
 
 

Diante da configuração cooperativista do Sistema Unimed, é permitido aos membros da alta 

administração das Companhias o recebimento ou oferta de presentes ou entretenimentos até o limite 

de 2,5 salários mínimos nacionais vigentes, desde que respeitados os seguintes critérios: 

 

a) Não sejam proibidos por lei; 

b) Não seja em dinheiro ou equivalente; 

c) Estejam relacionados, exclusivamente, às relações institucionais do Sistema Unimed; 

d) Deverão ser realizados de forma clara e transparente;  

e) Não configurem qualquer tipo de contrapartida para benefício ou vantagem indevida de 

qualquer natureza; 

f) Não configurem conflitos de interesses; 

g) Não constituam drogas ilícitas ou armas de qualquer natureza; 

h) Sejam realizados de maneira pública, transparente, formal e ética; 

i) Estejam condizentes com o orçamento previsto para tal fim; 

j) Não tenham potencial para causar embaraço às Companhias, caso o fato venha a se tornar 

público; 

k) Possuam aprovação formal do Comitê de Conduta Ética. 

 

Em relação ao relacionamento com o Sistema Unimed e Sistema Cooperativista Nacional, é 

admissível, aos membros da alta administração, a oferta ou o recebimento de bebidas alcoólicas 

(como vinhos, whiskys e afins), desde que respeitados os critérios acima indicados. 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Na hipótese de algum membro da alta administração, colaborador, fornecedor ou parceiro de negócio 

tomar ciência do descumprimento das orientações desta Política, deverá comunicar ao seu superior 

imediato e, quando possível, à Área de Governança, Riscos e Compliance, ao Comitê de Conduta 

Ética ou diretamente no Canal de Orientações e Denúncias, disponível no site das Companhias, na 

internet ou no Portal do Colaborador. 

 

A presente Política complementa o Código de Conduta Ética das Companhias (CE-001), bem como 

as Políticas de Anticorrupção (PO- 030), Conflito de Interesses (PO – 153) e de Conduta Profissional 

(PO – 058). 

 

 

6. DOCUMENTOS E REGISTROS ASSOCIADOS 

 

• Código de Conduta Ética (CE – 001). 

• Política de Conduta Profissional (PO – 058) 

• Política Anticorrupção (PO – 111) 

• Política de Conlito de Interesses (PO - 153) 
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