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1. OBJETIVO 

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

detecção, combate e comunicação de práticas que possam caracterizar indícios de crimes de 

lavagem de dinheiro nas operações realizadas pelas “Companhias”, conforme previsto na Lei 

Brasileira nº 9.613/1998 e na legislação aplicável às operações das Companhias.   

 

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   

 
 ANS: Agência Nacional de Saúde Suplementar 

 
COAF - Conselho de Controle de Operações Financeiras: unidade de inteligência financeira do 

Governo Federal que atua, principalmente, na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Trata-

se de uma agência nacional, central, responsável por receber, requerer, analisar e distribuir às 

autoridades competentes as denúncias sobre informações financeiras. 
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Código de Conduta Ética das Companhias: 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. 

 

COAUD - Comitê de Auditoria:  fórum competente para aprovar o Plano de Auditoria Interna, bem 

como propor alterações em caso de ocorrência de algum fato relevante que mude o perfil de risco 

das Companhias em relação à data da aprovação do plano para o ano subsequente. 

 

Comitê de Governança, Riscos e Compliance (GRC): fórum que tem por objetivo garantir a 

transparência e a ética nas Companhias, zelando pela efetiva adoção das melhores práticas de 

Governança, assim como avaliar os riscos inerentes aos seus negócios, incluindo avaliação 

qualitativa e quantitativa, de forma a assegurar a boa gestão dos recursos, a proteção e a valorização 

do seu patrimônio e a aderência ao ambiente regulatório.  

 

Comitê de Produtos e Clientes: fórum que tem por objetivo definir a criação e o lançamento de 

produtos, bem como gerir seu desempenho e introdução no mercado, estabelecer políticas e práticas 

de atendimento e de prestação de serviço diferenciada, além de identificar oportunidades de melhoria 

e definir planos de ações, frente aos índices e motivos de reclamações. 

 

Comunicação Negativa: comunicação realizada à SUSEP ou à PREVIC acerca da não identificação 

de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, conforme estabelecido na legislação vigente. 

 

Comunicação Positiva: comunicação realizada ao COAF acerca da identificação de operações 

suspeitas de lavagem de dinheiro, conforme estabelecido na legislação vigente. 

 

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

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

 

Cosseguro: divisão de um risco segurado entre vários seguradores, ficando cada um deles 

responsável direto por uma quota-parte determinada do valor total do seguro. 

 

CVM: Comissão de Valores Mobiliários. 

 

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. 

 

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. 

 

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 pessoa exposta politicamente: 

 

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 
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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; 

 

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 expostas politicamente 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; 
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d) oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário; 

 

e) executivos de escalões superiores de empresas públicas; 

 

f) dirigentes de partidos políticos;  

 

g) dirigentes de escalões superiores de entidades de direito internacional público ou privado; 

e 

 

h) agentes públicos. 

 

 

PLD: Prevenção à Lavagem de Dinheiro. 

 

PREVIC: Superintendência Nacional de Previdência Complementar. 

 

Programa de Treinamento do Programa de Integridade: planejamento anual, com o objetivo de 

disseminar, por meio de treinamentos, as condutas e comportamentos que traduzem a aplicabilidade 

da “Ética e Integridade” no dia a dia, fortalecendo a mentalidade de Riscos e Controles Internos, 

aplicados aos negócios das Companhias. 

 

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

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

acordo com os pilares estabelecidos neste documento.  

 

RIF: Relatório de informação financeira. 
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Segurado Líder: seguradora que compartilha o mesmo risco com outra(s) seguradora(s), sendo 

responsável, em geral, pela maior quota e pela administração da apólice. 

 

SUSEP: Superintendência de Seguros Privados. 

 
 

4. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

 

Atividade Desenvolvida Área Responsável pela Execução  

Cadastro de clientes Emissão e Faturamento 

Manutenção do cadastro de clientes Emissão e Faturamento 

Contratação de fornecedores/prestadores de serviço Gestão Administrativa 

Monitoramentos, visando a prevenção e detecção de 
operações suspeitas 

Governança, Riscos e Compliance 

Elaboração do RIF  relatório de informação financeira Governança, Riscos e Compliance 

Alçada para autorização de estabelecimento da relação de 
negócios com clientes, fornecedores ou prestadores que se 
enquadrem da condição de Pessoa Politicamente Exposta 
(PPE) 

Gerente de Governança, Riscos e 
Compliance 

Alçada para aprovação de estabelecimento de relação com com 
clientes, fornecedores ou prestadores avaliados, conforme 
parecer emitido no RIF (relatório de informações financeiras) 

Gerente de Governança, Riscos e 
Compliance 

Elaboração de comunicação positiva ao ao COAF Governança, Riscos e Compliance 

Elaboração de comunicação negativa à SUSEP e à 
PREVIC 

Governança, Riscos e Compliance 
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Atividade Desenvolvida Área Responsável pela Execução  

Acompanhamento de comunicação negativa, efetuada junto 
àSUSEP e à PREVIC 

Governança, Riscos e Compliance 

Treinamento aos colaboradores das Companhias, conforme 
Programa de Treinamentos acerca de temas relacionados à 
Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

Governança, Riscos e Compliance 

Elaboração do Plano Anual de Auditoria Auditoria Interna 

Aprovação do Plano de Auditoria Interna, bem como 
alterações posteriores. Comitê de Auditoria ( COAUD) 

Execução do plano anual de Auditoria Interna Auditoria Interna. 

Reporte ao Comitê de Governança, Riscos e Compliance. Área de  Governança Riscos e 
Compliance 

 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO DAS DIRETRIZES E REGRAS 

 

5.1 Identificação de Clientes 
 
Os dados cadastrais da pessoa física e/ou jurídica, conforme elencados abaixo, exigidos pela 

legislação vigente aplicada aos negócios das Companhias, deverão ser solicitados no momento 

da contratação do seguro. 

 
 
5.1.1. Dados necessários para a identificação de clientes, terceiros e beneficiários que 
sejam Pessoas Físicas. 
 

▪ Nome completo. 

▪ CPF.  

▪ RG ou número do passaporte com a identificação do país de expedição. 

▪ Endereço completo (logradouro, bairro, CEP, cidade, unidade da federação). 

Categoria Código do Documento Versão

Política - GESTÃO PO - 111 01

Título Vigência Próx. Revisão

Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro

23/07/2020 23/07/2022

Página 8 de 18
Cópia Impressa Não Controlada



▪ Número do telefone e DDD. 

▪ Profissão. 

▪ Patrimônio estimado ou faixa de renda mensal. 

▪ Enquadramento, se for o caso, na condição de pessoa politicamente exposta. 

 
 
 
5.1.2. Dados necessários para a identificação de clientes, terceiros e beneficiários que 
sejam Pessoas Jurídicas 
 

▪ Denominação ou razão social. 

▪ CNPJ. 

▪ Atividade principal desenvolvida. 

▪ Número de identificação no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

▪ Endereço completo (logradouro, bairro, CEP, cidade, unidade da federação). 

▪ Número do telefone e DDD. 

▪ Qualificação do procurador ou dos diretores, quando não representada diretamente 

pelo proprietário ou sócio controlador. 

▪ Nomes dos controladores até o nível de pessoas físicas, principais administradores 

e procuradores, bem como menção ao seu enquadramento, se for o caso, na 

condição de pessoa exposta politicamente. 

▪ Informações acerca da situação patrimonial e financeira. 
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5.2. Guarda de Documentos 
 
A guarda de documentos deve ser realizada: 
 
 
5.2.1. No caso de seguros coletivos com prêmio mensal inferior a R$ 50,00 (cinquenta 
reais), a guarda da documentação comprobatória deverá ser efetuada: 
 
 

▪ na devolução de prêmio, por cancelamento, de valor igual ou inferior a R$ 10.000,00 

(dez mil reais); 

▪  na devolução de prêmio, por cancelamento, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), ou no pagamento de indenização, obtendo cópia dos documentos e 

registrando as informações cadastrais; 

▪ no caso dos demais seguros não enquadrados no item 5.2.1 desta Política e de 

seguros coletivos com prêmio mensal igual ou superior a R$ 50,00 (cinquenta reais), 

a guarda da documentação comprobatória deverá ser efetuada; 

▪  na devolução de prêmio, por cancelamento, de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 

(dez mil reais), registrando as informações cadastrais e obtendo cópia da 

documentação comprobatória; 

▪ no pagamento da indenização ou de resgate, registrando as informações cadastrais 

e obtendo cópia da documentação comprobatória. 

▪ no caso de produtos de previdência complementar, a guarda da documentação 

comprobatória deverá ser efetuada: 

➢ no pagamento de resgate de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), obtendo cópias dos documentos e atualizando as informações cadastrais 

do participante; 
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➢ no pagamento do benefício, obtendo cópias dos documentos e atualizando as 

informações cadastrais. 

 
 
5.2.2. A manutenção de registros deve contemplar todos os pagamentos realizados, 
inclusive a terceiros, referentes a indenizações, resgates ou benefícios previdenciários e 
devolução de prêmios por cancelamento. 
 
Os documentos referentes aos dados cadastrais dos clientes, das operações realizadas e das 

comunicações feitas ao COAF  deverão ser mantidos, organizados e à disposição da SUSEP, da 

ANS ou da PREVIC, ou quaisquer outros órgãos fiscalizadores das atividades das Companhias, 

durante o período mínimo de 5 (cinco) anos, contados a partir do término da vigência da operação, 

ou do encerramento da transação. 

 
5.3. Pessoas Politicamente Expostas (PPE) 
 
A área de Governança, Riscos e Compliance deverá monitorar o ingresso de segurados titulares, 

cônjuges, beneficiários, funcionários e prestadores de serviços considerados Pessoa 

Politicamente Exposta (PPE), conforme critérios estabelecidos nesta política. 

É obrigatória a obtenção de autorização das alçadas competentes, conforme estabelecido no item 

4 desta Política, para o estabelecimento de relação de negócios com a pessoa politicamente 

exposta ou para a manutenção das relações já existentes, quando a pessoa passar a se enquadrar 

na condição de politicamente exposta. 

A documentação suporte deverá permanecer arquivada. 

 
5.4. Detecção de Operações Suspeitas 
 
Conforme estabelecido na legislação vigente, as operações suspeitas de servirem como crimes de 

lavagem de dinheiro serão divididas em dois grupos: 

  

Categoria Código do Documento Versão

Política - GESTÃO PO - 111 01

Título Vigência Próx. Revisão

Prevenção e Combate à Lavagem de
Dinheiro

23/07/2020 23/07/2022

Página 11 de 18
Cópia Impressa Não Controlada



5.4.1 Grupo I 

▪  Aportes no mês civil ou pagamento único de PGBL, VGBL em valor igual ou superior 

a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

▪  Compra de apólices por pessoas físicas com prêmio de valor igual ou superior a R$ 

100.000,00 (cem mil reais) no mês civil; 

▪  Resgate de valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no mês 

civil; 

▪  Pagamento ou proposta de pagamento de prêmio, contribuição ou título de 

capitalização fora da rede bancária, em valor igual ou superior a R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) no mês civil; 

▪  Resgate, no caso de seguro de vida individual, cujo valor seja igual ou superior a R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais); e 

▪  Devolução de prêmio, com cancelamento ou não de apólice, cujo valor seja igual ou 

superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

O monitoramento das operações classificadas no Grupo 1 será realizado pela área de Governança, 

Riscos e Compliance.  
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5.4.2 Grupo II: 

▪ Resistência em fornecer informações na identificação; 

▪  Contratação por estrangeiro não residente no Brasil; 

▪  Propostas para contratação de seguros sabidamente relacionadas, direta ou 

indiretamente à lavagem de dinheiro, ao financiamento ao terrorismo ou a qualquer 

outro ilícito; 

▪  Propostas ou operações incompatíveis com o perfil sócio econômico, capacidade 

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

relacionadas; 

▪  Propostas ou operações discrepantes das condições normais de mercado; 

▪  Pagamento de beneficiário sem aparente relação com o segurado, sem razão 

justificável; 

▪  Mudança do titular do negócio ou bem imediatamente anterior ao sinistro, sem razão 

justificável; 

▪  Pagamento de prêmio, fora da rede bancária, por meio de cheque ou outro 

instrumento, por pessoa física ou jurídica, que não o segurado, sem razão justificável; 

▪  Transações, inclusive dentre as listadas no Grupo 1 deste artigo, cujas 

características peculiares, no que se referem às partes envolvidas, valores, forma de 

realização, instrumentos utilizados, ou pela falta de fundamento econômico ou legal, 

mesmo que tragam vantagem à sociedade, ao ressegurador ou ao corretor, possam 

caracterizar indício de lavagem de dinheiro, de financiamento ao terrorismo, ou de 

qualquer outro ilícito; 

▪  Avisos de sinistros aparentemente legítimos, mas com frequência anormal; 
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▪  Variações patrimoniais relevantes de clientes, beneficiários, terceiros, ou outras 

partes relacionadas, sem causa aparente; 

▪  Variações relevantes de importância segurada sem causa aparente; e 

▪  Operações do Grupo 1, de valores inferiores aos limites estipulados, que por sua 

habitualidade e forma, configurem artifício para a burla de referidos limites. 

As operações listadas no Grupo II serão identificadas por meio de reportes realizados pelos 

colaboradores alocados nas áreas de negócios das Companhias.  

A partir das comunicações recepcionadas, a área de Governança, Riscos e Compliance efetuará 

as análises necessárias e emitirá o Relatório de Informações Financeiras o qual deverá ser 

submetido à apreciação do Gerente de Governança, Riscos e Compliance. 

Sem prejuízo das orientações anteriores, a realização de operações, transações ou a verificação 

das situações abaixo relacionadas também podem configurar indícios de lavagem de dinheiro: 

▪  solicitação de cancelamento prematuro de apólice ou contrato, com devolução do 

prêmio ou contraprestação pecuniária ao beneficiário sem um propósito claro ou em 

circunstâncias aparentemente não usuais, especialmente quando o pagamento é 

feito em dinheiro ou a devolução seja à ordem de terceiro; 

▪  contratação, por clientes estrangeiros, de serviços prestados, sem razão justificável, 

quando for possível contratá-los em seus países de origem; 

▪  contratação, por um mesmo beneficiário, de várias apólices, de pequeno valor 

seguidas de cancelamento com a devolução dos respectivos prêmios; e 

▪  pagamento de prêmios ou contraprestação pecuniária a maior com posterior 

devolução da diferença. 
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5.5. Comunicação de Operações Suspeitas 
 
As ocorrências listas no item 5 desta política e classificadas como Grupo I, deverão ser 

comunicadas ao COAF, no prazo de 24 horas, contadas a partir de sua verificação. A comunicação 

destas ocorrências não eliminará a necessidade e a obrigação de análise da operação, em relação 

a sua atipicidade. 

Em caso de identificação de indícios de lavagem de dinheiro, as ocorrências listadas no item 5, 

classificadas como  Grupo 2, deverão ser comunicadas ao COAF no prazo de 24 horas, contadas 

de sua verificação, após analisarmos a sua atipicidade, submetermos a alçada competente  e 

constatarmos os indícios de lavagem de dinheiros nos termos estabelecidos pela legislação 

vigente. 

As comunicações realizadas ao COAF deverão mencionar a participação ou o envolvimento de 

pessoa politicamente exposta, quando aplicável. 

As comunicações direcionadas ao COAF se darão mediante preenchimento de formulário 

eletrônico, disponível no sitio eletrônico do COAF. Tais comunicações ocorrerão sem que seja 

dada ciência aos envolvidos. 

 
 
 
5.6. Comunicação Negativas  
 
Caso não haja comunicações de operações suspeitas com indícios de lavagem de dinheiro ao 

COAF, no mês vigente, a Área de Governança, Riscos e Compliance deverá informar aos órgãos 

competentes, conforme legislação vigente, a não ocorrência, por meio de uma comunicação 

negativa. 
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5.7. Desenvolvimento de Produtos 
 
A área de Governança, Riscos e Compliance participa do desenvolvimento de novos produtos, por 

meio de representação do seu superintendente, conforme organograma das Companhias, no 

Comitê de Produtos e Clientes, com o objetivo de auxiliar no estabelecimento de práticas 

operacionais que não permitam que os mesmos sejam utilizados na prática de lavagem de 

dinheiro. 

 
5.8. Treinamentos 
 
A área de Governança, Riscos e Compliance é responsável pela elaboração e execução dos 

treinamentos voltados para a qualificação dos colaboradores.  

Os treinamentos terão como escopo aprofundar o conhecimento dos colaboradores acerca das 

exigências e responsabilidades legais e regulamentares, bem como das diretrizes corporativas de 

prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

Os treinamentos voltados para o atendimento desta Política estão associados ao Programa de 

Treinamento vinculado ao Programa de Integridade das Companhias. 

 
 
5.9. Plano de Auditoria Interna 
 
Conforme estabelecido pela Política de Auditoria (PO – 121), cabe a Área de Auditoria Interna 

auditar, anualmente, o processo de monitoramento de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, 

conforme estabelecido pelo plano anual de auditoria interna, aprovado pelo Comitê de Auditoria 

da Unimed Seguradora S/A. 
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6. SANÇÕES 

 

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

a praticar lavagem de dinheiro 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 de medidas disciplinares, incluindo a possibilidade de demissão por justa causa 

ou de rescisão contratual. 

As medidas disciplinares 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 da aplicação de medidas disciplinares, a pessoa que venha a praticar atos de lavagem de 

dinheiro, também, está sujeita às penalizações descritas no Código Penal e na lei nº 9.613/98. 

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. 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

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

política de Conduta Profissional (PO – 058). 
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8. DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 

• Código de Conduta Ética (CE – 001). 

• Política de Conduta Profissional (PO – 058)  

• Política de Auditoria Interna (PO – 121)  
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