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MENSAGEM DA DIRETORIA 

 

Governança corporativa atualmente é um tema de relevância nas organizações brasileiras.  

Em um contexto cada vez mais amplo, as empresas se comprometem com uma gestão ética, 

íntegra, que busque a sustentabilidade dos negócios, mas também do meio ambiente, com a 

responsabilidade social, com o respeito aos direitos individuais e a privacidade das pessoas, com 

a criação de valor para a sociedade.   

 

E esse é também um compromisso da Unimed-Rio. Não se trata mais somente de placas em 

paredes ou discursos corporativos, mas de atitude, de agir com correção e respeito com todos 

os públicos, sabendo que, sob a bandeira da transparência, qualquer tipo de conduta individual 

e corporativa deve estar alinhada com estes valores. 

 

Como uma empresa de médicos, destinada a cuidar das pessoas, nossos valores éticos servem 

como base no desempenho das nossas atividades, além de orientar nossas decisões e permear 

nosso comportamento. 

 

O Código de Ética e Conduta da Unimed-Rio tem como objetivo reforçar o nosso compromisso 

com a ética e a integridade, bem como perpetuar nossos valores.  

 

Contamos com o engajamento de todos no sentido de conhecerem e seguirem este Código, 

disseminando-o em nossa cadeia de valor.  

 

  

 

Atenciosamente, 

 

 

Dr. Romeu Scofano - Presidente da Unimed-Rio 

Dra. Denise Durão - Diretora Médica e Vice-presidente 

Dr. Carlos Bichara - Diretor de Mercado 

Dra. Kátia Bello - Diretora Administrativa 

Dr. Casimiro Junqueira - Diretor Financeiro 
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ABRANGENCIA 

 

Este documento destina-se a todos os colaboradores, contratados, conselheiros, dirigentes e 

cooperados das empresas integrantes do Grupo Unimed-Rio, aos Parceiros Comerciais, 

Fornecedores, Entidades que representam o nome da Unimed-Rio para o mercado e toda pessoa 

que, de alguma forma, transaciona com o Grupo. 

 

 

NOSSOS HÁBITOS 

 

CRIATIVIDADE 

 

Colocamos o cliente no centro das nossas ações. Ousamos ter um olhar diferente e inovador 

desde as atividades mais operacionais até as decisões mais estratégicas, com foco na 

perenidade do negócio. 

 

PROTAGONISMO 

 

Conhecemos nosso segmento, temos voz ativa e ampla capacidade de negociação com 

diferentes players. Somos uma marca forte e nos empenhamos em manter nosso 

posicionamento frente aos nossos públicos de interesse. 

 

EMPATIA 

 

Tratamos todos com respeito, nos colocamos no lugar do outro.  Servimos aos nossos clientes e 

atendemos cooperados e colaboradores entendendo seus desejos. Fazemos nosso melhor e 

vamos além porque somos apaixonados e dedicados aos “Nossos Hábitos”. 
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CONCEITOS DE COMPLIANCE 

 

Segundo definição do IBGC, “compliance é entendido em sentido amplo, como a busca 

permanente de coerência entre aquilo que se espera de uma organização – respeito a regras, 

propósito, valores e princípios que constituem sua identidade – e o que ela de fato pratica no 

dia a dia”. 

 

Assim, muito mais que um conceito de “estar em conformidade” com leis, regulamentos 

e normas internas, ou ser apenas uma preocupação com Leis de Anticorrupção, Compliance 

pode ser entendido como um sistema que visa promover uma cultura da empresa baseada em 

valores éticos, íntegros e que garantam sua sustentabilidade. 

 

A Área de Compliance do Grupo Unimed-Rio é a responsável pelo Programa de 

Integridade e tem como objetivo garantir a transparência em todas as relações da empresa, 

mitigando riscos e trazendo segurança para o negócio. 

 

SOBRE O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DO GRUPO UNIMED-RIO 

 

O Código de Ética e Conduta do Grupo Unimed-Rio é um documento oficial que tem 

como objetivo dar diretrizes sobre a conduta esperada, alinhada com os valores da Organização, 

assim como trazer critérios para tomada de decisões, além de nortear todas as relações 

existentes no ambiente de trabalho. 

 

A partir do momento que se deu início a relação contratual entre o Grupo Unimed-Rio 

e você, iniciou-se também a relação entre direitos e deveres acerca das regras constantes neste 

código. 

 

A atuação das empresas do Grupo Unimed-Rio e a conduta de seus profissionais devem 

estar em conformidade com as leis vigentes e as normas internas e atentar para o cuidado com 

a imagem e reputação da Unimed-Rio e o compromisso com a qualidade na prestação dos 

serviços oferecidos que devem orientar permanentemente a conduta de cooperados, 

conselheiros, dirigentes, colaboradores e contratados. 

 

CONDUTAS PESSOAIS 

 

a) Cooperados 

 

Como alicerces do Sistema Unimed, os cooperados são fundamentais para a 

sustentabilidade do negócio gerido pelo Grupo Unimed-Rio tanto em seu exercício profissional 

como no acompanhamento da gestão da cooperativa. 

 

São deveres dos cooperados: 

 

1. Participar ativa e regularmente dos processos de tomada de decisão do Grupo, com 

base em orientações e informações claras e confiáveis recebidas pelos canais de 

comunicação da Unimed-Rio; 

2. Alinhar seus interesses aos princípios do Grupo e defendê-los, baseando-se na busca 

contínua de boas condições de trabalho e justa remuneração; 

3. Zelar pela qualidade da assistência prestada aos clientes e beneficiários, bem como 

pela humanização do atendimento. 
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b) Conselheiros e dirigentes 

 

O Grupo Unimed-Rio, apesar de participante do Sistema Unimed, é empresa 

independente por ter Estatuto Social próprio que baliza sua estrutura e ações. 

 

A organização e a distribuição dos cooperados que realizam tarefas administrativas 

dentro das Empresas do Grupo consistem em atividades que compõem o papel dos conselhos 

administrativo, fiscal, consultivo e técnico. Estes, juntamente com a Diretoria Executiva, 

representam toda a classe de médicos cooperados e direcionam sua prática em prol de uma 

governança transparente e de reporte claro para os membros societários, seus companheiros 

médicos. 

 

Com papel significativo nos trabalhos da cooperativa, os conselheiros e dirigentes 

devem utilizar este Código como fonte de inspiração para realizar um trabalho próximo, 

humano, cooperativo, especialista e transparente frente aos cooperados. 

 

Os conselheiros devem atuar de modo respeitoso, sem abrir mão de buscar sempre a 

verdade e a melhor forma para promover uma excelente gestão dentro da cooperativa. Seu 

trabalho tem reflexos desde o planejamento estratégico até o dia a dia da cooperativa. 

 

São deveres dos conselheiros e dirigentes: 

 

1. Zelar para que administradores e colaboradores sigam elevados padrões de conduta 

ética; 

2. Evidenciar sempre em seu discurso e decisões o compromisso com os valores e princípios 

do Grupo Unimed-Rio; 

3. Garantir o uso adequado e cuidado com os atributos da marca Unimed-Rio; 

4. Tomar as melhores decisões a favor dos interesses do Grupo Unimed-Rio; 

5. Zelar pelos propósitos do Grupo Unimed-Rio, administrando eventuais conflitos de 

interesse; 

6. Agir com integridade e total confidencialidade, não utilizando em benefício próprio ou 

de terceiros as oportunidades ou as informações a que tenha acesso em razão de sua 

função; 

7. Não desviar colaborador ou terceiro para funções ou atividades de interesse particular; 

8. Posicionar-se, de maneira imparcial, diante de situações em que ocorram a 

possibilidade de conflito de interesse, seja próprio, seja de pessoa conhecida; 

9. Guardar sigilo sobre toda e qualquer informação da Unimed que tenha conhecimento, 

devido ao seu cargo, e que não possa se tornar pública; 

10. Não insistir em resultados injustificados de curto prazo que possam levar colaboradores 

a agirem de forma eticamente questionável ou contra a legislação vigente; 

11. Orientar profissionais sob sua responsabilidade acerca de ações que possam representar 

dilemas éticos; 

12. Zelar pela manutenção de um relacionamento ético, transparente e equitativo com as 

partes interessadas da Unimed-Rio, divulgando suas práticas sociais, ambientais e de 

gerenciamento de riscos econômicos; 

13. Agir com decoro no exercício do cargo de dirigente e no relacionamento com 

cooperados, não sendo admitida em hipótese alguma a prática de calúnia e difamação; 

14. Não receber vantagens indevidas ou fazer uso de abuso de poder decorrente de sua 

posição hierárquica; 

15. Não se envolver em práticas de atos irregulares graves ou de corrupção quando no 

desempenho de suas funções. 
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16. Reforçar a responsabilidade de todos na construção e manutenção de um ambiente 

saudável e livre de discriminação, assédio moral1 ou sexual2 e importunação sexual3,  

atentando para o fato de que são crimes previstos nos artigos 216- A e 215- A do Código 

Penal. 

 

c) Colaboradores 

 

O Grupo Unimed-Rio reconhece o capital humano como fator-chave para o êxito da 

organização. Logo, é fundamental a manutenção de equipes preparadas, motivadas e em 

contínuo processo de desenvolvimento profissional. O colaborador, quando em cargo de gestão, 

responsável por pessoas e processos, tem papel preponderante na disseminação e na aplicação 

do Código de Ética e Conduta e deve criar um ambiente que estimule o respeito e o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

São deveres de todos os colaboradores: 

 

1. Estimular o trabalho em equipe, com respeito à individualidade e à busca de consenso 

entre as pessoas; 

2. Contribuir e reforçar a responsabilidade de todos na construção de um ambiente 

saudável, colaborativo, estimulante e democrático, no qual seja respeitado o direito à 

negociação coletiva e à liberdade de opinião, expressão e associação, livre de 

discriminação e assédio. 

3. Tratar com respeito todas as pessoas envolvidas, independentemente do cargo ou 

posição hierárquica; 

4. Comunicar imediatamente ao superior imediato, à Área Gestão e Gente ou à Área de 

Compliance, qualquer ato ou omissão que o colaborador julgar antagônico à sua função 

e/ou aos interesses e objetivos de qualquer das empresas do Grupo Unimed-Rio; 

5. Ter iniciativa, estar comprometido na busca de conhecimento e preparo profissional e 

informar o superior imediato quando não se considerar capacitado para executar 

alguma tarefa, a fim de obter os meios para superar essa limitação; 

6. Reconhecer os erros cometidos, comunicando ao superior hierárquico o ocorrido, e usá-

los como fonte de aprendizado, tendo a oportunidade de eliminar as causas e evitar 

sua repetição; 

7. Ser criterioso com sua conduta em ambientes públicos, agindo com prudência e zelo, 

em circunstâncias de sua atividade profissional, não expondo a imagem das empresas 

do Grupo Unimed-Rio; 

8. Respeitar e reconhecer a autoria de trabalhos ou ideias alheias; 

9. Respeitar a diversidade, sem discriminação de raça, sexo, religião, classe social, 

limitação física ou qualquer outro atributo; 

10. Repudiar e delatar qualquer forma de ameaça, abuso, assédio moral ou sexual e 

importunação sexual, atentando para o fato de que são crimes previstos nos artigos 

216- A e 215- A do Código Penal, respectivamente. 

11. Não permitir nenhuma forma de trabalho infantil ou trabalho forçado; 

12. Evitar operações de empréstimos pessoais entre empregados; 

                                                           
1 Assédio Moral- consiste em condutas abusivas e de forma reiteradas, de gestos, palavras (orais ou escritas) e/ou comportamentos 
de natureza psicológica, os quais expõem o(a) colaborador (a) a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar 
ofensa à personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los(as) das suas funções ou de 
deteriorar o ambiente de trabalho.  
2 Assédio sexual - consiste em condutas de natureza sexual, manifestadas fisicamente, por palavras, gestos ou outros meios, 
propostas ou impostas a pessoas contra sua vontade, prevalecendo-se da condição de superior hierárquico ou ascendência em razão 
de emprego, cargo ou função causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. 
3 Importunação sexual -consiste em praticar contra alguém e, sem a sua anuência ato, com o objetivo de se satisfazer sexualmente 

ou a terceiro.  
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13. Utilizar os recursos, sejam equipamentos, móveis, materiais, medicamentos e 

infraestrutura, de forma responsável; 

14. Atentar que, de acordo com a Lei nº 5.517, de 17/08,2009, é proibido fumar nas 

dependências das unidades assistenciais, tanto nas áreas fechadas como ao ar livre; 

15. Não comercializar mercadorias ou serviços particulares nas dependências das unidades 

assistenciais e não autorizar o ingresso de pessoas com esta finalidade. 

 

 

CONDUTAS PROFISSIONAIS 

 

a) Utilização de internet e redes sociais 

 

Para a Unimed-Rio, a reputação e a credibilidade são ativos importantes, pois 

contribuem para fortalecer a imagem da organização como entidade sólida e confiável, por isso 

a participação dos seus colaboradores na internet e mídias sociais afetam diretamente a marca, 

portanto alguns cuidados são essenciais: 

 

1. Não compartilhar imagens (fotos ou vídeos) da instituição, dos colaboradores 

ou dos clientes em redes sociais públicas, ou qualquer forma de comunicação, 

que não seja o Workplace, sem a autorização formal da Área de Comunicação 

e Marketing da Unimed-Rio, salvo nos casos promocionais e/ou incentivados, 

ou, compartilhamentos de notícias, imagens e publicações da própria página 

da Unimed-Rio, desde que sem vinculação de texto adicional. Caso veja algo 

na rede que seja prejudicial à empresa, envie e-mail para 

compliance@unimedrio.com.br; 

2. Ao afirmar em seu perfil que você é um colaborador de uma das empresas do 

Grupo Unimed-Rio, deve-se atentar se o que publica vai contra as diretrizes de 

marca, pois zelamos pelo cuidado ao próximo, pelo cooperativismo e pela 

medicina justa, portanto, os valores da nossa marca devem ser observados em 

cada publicação particular; 

3. Não é permitido divulgar informações de uso interno ou confidencial e rotinas 

de trabalho; 

4. Não disseminar, por qualquer meio, incluindo correio eletrônico e internet 

eventuais mensagens que versem assuntos ilegais, pornográficos, 

discriminatórios de qualquer origem, de cunho religioso ou político-partidário, 

ou em desacordo com os princípios éticos do Grupo Unimed-Rio; 

5. Cadastrar-se nas mídias sociais somente com seu e-mail pessoal. Lembre-se de 

que seu e-mail corporativo deve ser utilizado exclusivamente para fins 

profissionais; 

6. Compartilhar campanhas e postagens referentes à Unimed-Rio, somente já 

divulgadas nos perfis oficiais do Grupo; 

7. Não compartilhar imagens e informações de pacientes conforme instrumentos 

normativos e legislação sobre proteção de dados e segurança da informação de 

pacientes. 

 

 

b) Relacionamentos pessoais 

 

O cuidado para assegurar a imparcialidade e mitigar conflitos de interesse em relação 

aos possíveis relacionamentos pessoais no local de trabalho deve ser observado. 

 

Para isso, são deveres de todos: 
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1. Respeitar as diretrizes do Grupo Unimed-Rio; 

2. Informar previamente à área de Compliance através do Formulário de Conflito de 

interesses, as situações de relacionamento — sendo afetivo, de parentesco ou amizade 

— que possam causar conflitos ou influenciar as atribuições dos profissionais envolvidos. 

 

Para a Unimed-Rio, entende-se por parentes, todas as pessoas que tenham entre si 

vinculo consanguíneo, por adoção, ou por afinidade, adquirido através de casamento ou União 

Estável, (sogro(a), genro/nora ou cunhado(a)). 

 

O Grupo Unimed-Rio entende que os colaboradores que mantêm relacionamento afetivo 

ou grau de parentesco não podem, em hipótese alguma, ocupar funções dentro da mesma 

gerência ou ter relação de hierarquia entre si, ficando vedados ainda, mesmo sem relação de 

hierarquia e atuando em gerências diversas, os relacionamentos entre colaboradores cujas 

atividades tenham dependência ou influência direta no trabalho do outro. 

 

c) Vestuário 

 

O Grupo Unimed-Rio entende que roupas e acessórios são manifestações de estilos, 

preferências e personalidade. Desde 2019, a Unimed-Rio adotou o Flex Dress Code, um modelo 

no qual não há regras formais que normatizem a forma como as pessoas vêm vestidas para o 

trabalho. A liberdade que tínhamos às sextas passou a ser aplicada a todos os dias da semana. 

Mas cabe a cada um encontrar o equilíbrio entre suas preferências pessoais e o ambiente 

corporativo - sempre considerando seus compromissos para o dia. 

 

Porém, não é permitido o ingresso às dependências com vestimentas com mensagens 

de cunho político e religioso, bem como times de futebol. 

 

No âmbito da Unimed Cooperativa, os colaboradores que ocupem função ou cargo que, 

pela sua atividade, exijam o uso de uniforme, devem manter o cuidado, limpeza e alinho da 

vestimenta. 

 

No tocante ao ambiente de todas as empresas vinculadas à Unimed Empreendimentos, 

as vestimentas devem estar sempre de acordo com a Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho e Emprego (NR 32/MTE). 

 

d) Saúde e segurança 

 

O Sistema Unimed, assim como o Grupo Unimed-Rio reconhecem a saúde e a segurança 

no local de trabalho como direito fundamental e elemento essencial para sua sustentabilidade, 

portanto todas as decisões tomadas estrategicamente pelo Grupo e, individualmente pelos 

líderes e colaboradores devem proteger a saúde e a segurança no local de trabalho e de cada 

indivíduo. Portanto, são considerados deveres: 

 

1. Seguir normas e procedimentos requeridos pelo Grupo Unimed-Rio na realização de 

suas atividades profissionais, obedecendo sempre normas de saúde e segurança do 

trabalho e incorporando nas atividades diárias o uso adequado dos equipamentos de 

proteção individuais e coletivos — quando a função exigir —, não aceitando executar 

qualquer atividade em condição de falta de segurança, preservando sua integridade 

física e a de seus colegas, tanto na execução interna quanto na prestação de serviço 

externo; 
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2. Jamais utilizar ou portar armas de qualquer tipo em nossas instalações ou em nossos 

eventos, salvo pessoas que estejam previamente autorizadas pela alta administração 

ou que o exercício da função exija. É proibido qualquer ato de agressão física ou 

psicológica. Uma atitude que ameace ou atinja um colaborador de maneira violenta ou 

potencialmente violenta deve ser formalizado imediatamente ao canal de Compliance 

– compliance@unimerio.com.br. 

 

e) Consumo de álcool e outras drogas 

 

O Grupo Unimed-Rio incentiva o equilíbrio físico, emocional, intelectual e social de 

seus colaboradores por meio da adoção e manutenção de hábitos saudáveis, visando o bem-

estar e a segurança de suas equipes. Dessa forma, não é permitido estar sob a influência de 

álcool ou drogas não prescritas, narcóticos ou qualquer outra substância controlada, conforme 

definido pela lei penal ou norma sanitária, durante o período laboral. 

 

 

CONDUTA E RELACIONAMENTO 

 

INTEGRIDADE, RESPEITO ÀS LEIS VIGENTES NO PAÍS E ÀS NORMAS INTERNAS 

A LEI DA EMPRESA LIMPA 

 

A Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 

pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 

chamada de Lei da Empresa Limpa, tem como objetivo combater a prática de corrupção e, 

como foco, as empresas brasileiras e/ou estrangeiras com sede e operação no Brasil e as 

internacionais que transacionam com empresas brasileiras e/ou agentes públicos, que utilizem 

de práticas pouco convencionais no intuito de obter vantagem pessoal em detrimento da 

administração pública brasileira. 
O Grupo Unimed-Rio compromete-se a observar todas as Normas vigentes no território 

nacional e, em especial, as que versam sobre seu modelo de negócio, buscando sempre a 

aderência por todos os seus colaboradores, contratados, conselheiros, dirigentes e cooperados 

exigindo, ainda, dos seus parceiros, fornecedores e Prestadores de Serviço, estarem aderentes 

também às Normas dos seus setores e, em especial as Leis que versem sobre combate à 

corrupção e boas práticas de mercado. 

O Grupo Unimed-Rio se empenha em manter também, a aderência de todos os seus 

processos aos Normativos existentes na empresa, a fim de mitigar quaisquer problemas que por 

ventura possam decorrer do descumprimento destas regras. 

Qualquer violação deste item, mesmo que inconscientemente, podem ocasionar não 

apenas possíveis consequências legais e regulamentares, mas também comprometer a 

reputação das empresas do Grupo Unimed-Rio.  

Todas as violações deste Código de Conduta, de políticas da Empresa, de obrigações 

contratuais ou de leis serão analisadas e podem resultar em ações disciplinares, inclusive 

rescisão de contrato, bem como ações jurídicas, incluindo encaminhamento à autoridade legal 

competente. 

 

Devemos sempre: 

 

1. Observar as leis do país, com ênfase àquelas ligadas à nossa atividade, como a 

Legislação sobre os Planos de Saúde e o Código de Defesa do Consumidor, Combate à 

Corrupção e relacionamento com a Administração Pública e Proteção de Dados Pessoais; 

2. Respeitar todos os normativos internos; 
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3. Respeitar o Manual de Intercâmbio, assim como todos os normativos que regem as 

relações entre as Unimeds. Esses documentos incentivam ações coordenadas e 

orientadas por objetivos que resultarão em benefícios ao cliente e ao Sistema Unimed; 

4. Fazer prevalecer, sobre situações de conflitos de interesse entre colaboradores, 

contratados, conselheiros, dirigentes e os públicos de relacionamento da organização, 

os interesses das empresas do Grupo Unimed-Rio; 

5. Não usar a instituição ou cargo para obter vantagens pessoais de qualquer natureza; 

6. No tocante ao relacionamento com os Agentes Públicos, não incorrer em ações que 

imponham risco ao negócio, em especial as ligadas à Lei da Empresa Limpa. 

 

 

 

PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO FÍSICO, MORAL E INTELECTUAL DO GRUPO 

UNIMED-RIO 

 

Existem, na lei brasileira, alguns tipos de propriedade e estes se dividem em 

propriedade material, as tangíveis, como imóveis, automóveis, ativo imobilizado e a 

propriedade imaterial que são a imagem, o bom nome, as invenções e tudo o que depende de 

desenvolvimento intelectual. 

Dito isso, é certo afirmar que as empresas do Grupo Unimed-Rio têm todos os tipos de 

propriedade e, cabe aos colaboradores, contratados, conselheiros, dirigentes e cooperados 

zelarem por absolutamente toda propriedade do Grupo Unimed-Rio, sejam materiais ou 

imateriais. 

Além de cuidar da preservação do patrimônio físico, o Grupo Unimed-Rio tem entre os 

seus maiores ativos a sua marca e reputação que crescem, positiva e diariamente e, portanto, 

devem ser cuidados por cada um dos colaboradores do Grupo Unimed-Rio. 

 

São nossos deveres: 

 

1. Zelar pela integridade da imagem, do patrimônio e da marca Unimed-Rio; 

2. Utilizar, como norma geral, os bens que constituem o patrimônio das empresas do 

Grupo Unimed-Rio somente em assuntos de interesse das empresas do Grupo; 

3. Utilizar ou divulgar a marca Unimed-Rio de acordo com as diretrizes passadas pela área 

de Comunicação e Marketing do Grupo Unimed-Rio, respeitando o posicionamento em 

redes sociais e campanhas de publicidade vigentes à época; 

4. Resguardar os interesses e a imagem tanto do Sistema Unimed quanto do Grupo 

Unimed-Rio, em entrevistas, artigos ou qualquer outra forma de manifestação pública 

de caráter pessoal, contribuindo para fortalecer a reputação da organização, assim 

como a de seus administradores, cooperados e colaboradores. 

 

É imperioso esclarecer que toda e qualquer invenção ou modelo de utilidade que 

tenham sido desenvolvidos por colaborador no pleno exercício de suas funções na Unimed-Rio, 

será de propriedade exclusiva do Grupo Unimed-Rio, atendendo ao que dispõe o artigo 88 da 

Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Intelectual). 

 

 

VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 
O Grupo Unimed-Rio, considera seus colaboradores parte do seu ativo, enxergando as 

pessoas com seus talentos individuais e competências variadas. Nosso ambiente de trabalho 

promove o respeito e valoriza a diversidade e não tolera comportamentos que coloquem em 
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perigo a integridade física ou mental de seus colaboradores ou que os submeta a atos de 

discriminação ou ameaças. Neste sentido, não toleramos qualquer tipo de assédio, seja ele 

moral ou sexual. 

 

Para tanto, é fundamental manter equipes preparadas, motivadas e em contínuo 

processo de desenvolvimento, por isso estabelecemos algumas diretrizes para nortear 

nossas ações, são eles: 

 

1. Estimular o trabalho em equipe, com respeito à individualidade e à busca de consenso 

entre as pessoas; 

2. Pautar as relações no ambiente do trabalho pela cortesia e mútuo respeito, sendo que 

administradores, cooperados e colaboradores devem se empenhar para que entre eles 

predominem o espírito de equipe, a lealdade, a franqueza e a confiança; 

3. Comunicar imediatamente ao superior hierárquico qualquer ato ou omissão que o 

colaborador julgar contrário aos interesses da Unimed; 

4. Procurar o superior imediato, quando o colaborador não se considerar capacitado para 

executar alguma tarefa, a fim de obter os meios para superar essa limitação; 

5. Resguardar a privacidade do colaborador, desde que as suas atitudes não prejudiquem, 

direta ou indiretamente, a imagem ou os interesses da organização; 

6. Não tolerar atitudes de discriminação, qualquer que seja sua origem (idade, gênero, 

raça, crença, orientação sexual, deficiência ou redução de mobilidade, convicções 

políticas, etc.), pois a diversidade e um excelente clima de trabalho são valores 

altamente apreciados pelas empresas do Grupo Unimed-Rio; 

7. Promover nos colaboradores o sentimento de protagonismo tanto no crescimento da 

empresa quanto para o seu desenvolvimento pessoal. 

 

 

 

São deveres especiais da liderança das empresas do Grupo Unimed-Rio: 

 

1. Estabelecer uma política salarial justa e competitiva com base nos valores de mercado 

e elaborar normas que assegurem um tratamento equitativo aos colaboradores, 

independentemente de sua origem (gênero, raça, etc.); 

2. Estimular o desenvolvimento dos colaboradores e o aprimoramento de conhecimentos 

que permitam o seu contínuo crescimento pessoal e profissional, principalmente no que 

diz respeito à inovação; 

3. Realizar processos de admissão, promoção e mérito pautados, invariavelmente, por 

competência profissional; 

4. Reconhecer e estimular as iniciativas de voluntariado para que se dissemine a cultura 

de solidariedade e a importância do trabalho em equipe; 

5. Usar a gestão para garantir o êxito de seus liderados, e jamais para submetê-los a 

tratamento vexatório ou atentatório à dignidade e ao amor próprio; 

6. Fazer o que estiver ao seu alcance para viabilizar a si próprio e à sua equipe um 

saudável equilíbrio entre vida pessoal e profissional; 

7. Não tolerar ou exercer atitudes que configurem qualquer forma de assédio, moral ou 

sexual, no ambiente do trabalho. 

 

 

USO DAS INFORMAÇÕES E DOS MEIOS DE INFORMÁTICA 
 

A Informação é uma poderosa ferramenta mercadológica, que influencia diretamente 

nas decisões e na construção estratégica do Grupo Unimed-Rio. 
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Atualmente, as informações estão sediadas em dispositivos de informática que são 

utilizadas de acordo com as regras internas e legislação, como por exemplo a do Marco Civil da 

Internet e Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018), especialmente no que tange a 

coleta, armazenamento e tratamento de dados pessoais dos nossos colaboradores, 

fornecedores, parceiros de negócios e clientes. 

Decisivamente, os resultados de nossas ações, assim como a forma como utilizamos 

nossos recursos e meios de informática, devem atender à finalidade e necessidade da utilização 

desses dados pelas empresas do Grupo Unimed-Rio em consonância com a Lei. 

 

Portanto, devemos: 

 

1. Preservar o caráter confidencial das informações a que temos acesso, sejam de 

natureza comercial, estratégica, tecnológica ou médica, dados pessoais, mantendo-as 

na esfera exclusiva das pessoas envolvidas no processo; 

2. Manter o sigilo profissional sendo cuidadosos ao fazer qualquer comentário sobre os 

negócios ou atividades da organização em lugares públicos; 

3. Obter autorização prévia da diretoria para promover palestras, conferências, 

apresentações, publicações, comentários e qualquer outra forma de comunicação com 

o público externo, por meio dos quais se exponham conceitos, planos, resultados, 

estratégias, nome e imagem da Unimed; 

4. Desenvolver trabalhos acadêmicos sobre as empresas do Grupo Unimed-Rio, ou fornecer 

material e informações para que terceiros o façam, apenas com a autorização da 

Superintendência imediatamente superior ao colaborador e/ou acompanhamento da 

Área de Comunicação, Jurídico, área de Gestão e Gente e Compliance; 

5. Utilizar os meios de comunicação da organização - Internet, e-mail e telefone – somente 

para assuntos que sejam pertinentes ao trabalho, cuidando sempre da segurança da 

informação; 

6. Vetar e não disseminar por qualquer meio, incluindo correio eletrônico e Internet, 

mensagens que versem assuntos ilegais, pornográficos, racistas e de cunho religioso ou 

político-partidário; 

7. Seguir a Política de Segurança da Informação, normas e procedimentos que abranjam 

um conjunto de medidas necessárias à preservação da informação da organização, 

garantindo a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade; 

8. Classificar todos os documentos elaborados para as empresas do Grupo, de acordo com 

a Norma de Classificação da Informação (Confidencial; Uso interno; Público); 

9. Proteger com senhas individuais e intransferíveis toda e qualquer informação referente 

aos pacientes que estejam registradas no prontuário eletrônico. Estas senhas deverão 

ser alteradas com frequência. Os documentos em papéis devem ser protegidos e 

guardados em local com acesso restrito, de acordo com as rotinas existentes e prazos 

legais estabelecidos. (MEI002-NOR001-v01). 

 

 

 

RELACIONAMENTOS 

 

UNIMEDS 

 

No melhor método de “Sozinhos, pouco podemos fazer; juntos, podemos fazer muito.” 

O Sistema Unimed é reconhecidamente uma grande cooperativa prestadora de serviços de 

saúde, pelo fato de empresas independentes unirem esforços para atenderem, em conjunto, as 
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expectativas dos seus clientes sempre prezando por um relacionamento ativo e respeitoso, 

fortalecendo a ideia do cooperativismo focando sempre na “cooperação entre as cooperativas”. 

 

Para tanto devemos: 

 

1. Buscar maior sinergia para alcançar objetivos em comum; 

2. Desenvolver uma cultura de corresponsabilidade pelos resultados do Sistema Unimed; 

3. Atender às solicitações das cooperativas e empresas do Sistema Unimed com presteza e 

agilidade; 

4. Além de atender com excelência as empresas do Sistema Unimed, exigir, o mesmo 

tratamento dispensado, quando, na relação, os interesses de alguma das empresas do 

Grupo Unimed-Rio estiver em jogo. 

 

UNIMED EMPREENDIMENTOS E SUAS RELAÇÕES  

 

Pacientes: 

O acolhimento e a assistência aos pacientes com elevado padrão ético, 

profissionalismo, segurança e qualidade do cuidado são atributos essenciais da 

Empreendimentos e devemos disseminá-lo em todas as unidades assistenciais. 

 

Corpo Clínico: 

A Empreendimentos valoriza a atuação de médicos e incentiva o desenvolvimento 

profissional. O regimento interno do Corpo Clínico (MEI.002-REG.001), disciplina a constituição, 

ação, relação, avaliação e direção dos médicos para o exercício de suas atividades profissionais 

nas unidades da Empreendimentos em consonância com o Código de Ética e Conduta, bem como 

estabelece os diretos e deveres dos membros do Corpo Clínico e, também, as atribuições das 

Comissões previstas. 

 

Ensino e Pesquisa: 

A UNIMED Empreendimentos tem a missão de fomentar o desenvolvimento de estudos 

clínicos, a capacitação e a divulgação de conhecimento na área médica e afins. A disseminação 

do conhecimento deve seguir alto padrão ético e de qualidade, proporcionando uma adequada 

capacitação e atualização de profissionais do segmento. As pesquisas são pautadas na dignidade 

e na integridade, e avaliadas pela Comissão de Ética em Pesquisas. 

 

Atividade Profissional Específica: 

As questões de natureza ética nas atividades multiprofissionais, como médica, de 

enfermagem e questões relacionadas à pesquisa, serão analisadas pelas respectivas Comissões 

de Ética, seguindo as normas previstas pelos Conselhos de Classe. 

 

 

RELACIONAMENTOS EXTERNOS CONSTRUTIVOS 

 

Todos os relacionamentos das empresas do Grupo Unimed-Rio deverão ter como 

objetivo central a efetivação de parcerias duráveis e reciprocamente benéficas. 

Toda relação que envolver as empresas do Grupo Unimed-Rio deverá observar a 

legislação vigente no país, ser transparente e respeitar a reputação e dignidade dos parceiros, 

Agentes Públicos, Mídia, Comunidade, Concorrentes e Clientes. Para tanto, descrevemos, 

abaixo, as regras sobre todo tipo de relacionamento externo possível: 
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Relacionamento com o setor público 
 

O setor público é composto por Agentes que ocupam, ainda que transitoriamente ou 

sem remuneração, cargo, emprego ou função pública em qualquer Órgão da Administração 

Pública direta ou indireta das esferas federal, estadual e municipal, entidades estatais, 

representações diplomáticas de país estrangeiro e Pessoas Jurídicas controladas, direta ou 

indiretamente, pelo poder público brasileiro ou estrangeiro ou em organizações públicas 

nacionais ou internacionais, independentemente do meio pelo qual este Agente tenha chegado 

ao cargo que ocupa, seja por concurso público, seja por nomeação em cargo de confiança ou 

por diplomação em cargo eletivo. 

 

A legislação brasileira prevê a criminalização de particulares que adotam certas 

condutas que envolvem Agentes Públicos, e a Lei da Empresa Limpa foi promulgada para 

estender as punições às Pessoas Jurídicas cuja administração atue em desacordo com as boas 

práticas de mercado. 

 

No Brasil, a legislação define que o ato de corrupção só se configura quando há o 

envolvimento de, pelo menos, um Agente Público, seja brasileiro ou estrangeiro e os atos que 

podem ser interpretados como atos de corrupção são: 

 

1. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 

público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

2. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a 

prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei; 

3. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou 

dissimular seus reais interesses ou a identidade dos favorecidos dos atos praticados; 

4. No tocante a licitações e contratos: 

b. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

c. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 

d. Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 

e. Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

f. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

g. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou 

h. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública. 

 

5. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes 

públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e 

dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

Em empresas que se utilizam de parceiros, fornecedores e intermediários para viabilizar a 

prestação dos seus serviços, a atenção sobre a sua conduta não deve estar voltada somente aos 

seus colaboradores, mas também aos colaboradores destas empresas que transacionam com o 

Grupo. 
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O Grupo Unimed-Rio proíbe e não tolera nenhuma prática de atos de corrupção ou fraude 

e se propõe a manter uma conduta corporativa íntegra, com tomada de decisões sempre 

baseadas em fatores comerciais legítimos, tais como preço, qualidade e serviço. 

As empresas ligadas ao Grupo Unimed-Rio exigirão dos seus colaboradores bem como das 

empresas parceiras, especial atenção para que, em hipótese alguma, qualquer dos seus agentes 

prometa, ofereça, autorize, induza e/ou conceda vantagem a funcionário público ou ente 

político, cliente, fornecedor ou qualquer outro, com o objetivo de influenciar decisões ou que 

visem qualquer forma de ganho ou vantagem pessoal, patrimonial ou extrapatrimonial, direta 

ou indireta. No intuito de dar efetividade às previsões deste código, a Unimed-Rio, no ato da 

celebração do contrato fará constar no texto do documento a “Cláusula de Compliance” e cujo 

não cumprimento ensejará a rescisão imediata do instrumento por descumprimento de cláusula 

contratual. 

 

 

 

Prestadores de Serviços, Fornecedores e Parceiros 

 

Para iniciarmos uma relação comercial, devemos observar alguns protocolos a fim de 

não transacionarmos com entidades que podem impactar não só as contas das empresas do 

Grupo Unimed-Rio, mas sua imagem, reputação e, a reboque, levar a Unimed-Rio a 

investigações desnecessárias realizadas pela Administração Pública. 

O compromisso dos colaboradores, da alta gestão e a colaboração das entidades que 

desejam transacionar com as empresas do Grupo Unimed-Rio é fundamental e, para tanto 

devem ser observados os seguintes protocolos: 

 

1. Efetivar a contratação de fornecedores, prestadores de serviços, assim como as 

parcerias realizadas com base em critérios técnicos, profissionais, éticos e de acordo 

com as necessidades do Grupo Unimed-Rio, bem como conduzi-las por meio de 

processos predeterminados, tais como concorrência, cotação de preços ou critérios 

eminentemente técnicos, que garantam a melhor relação custo-benefício; 

2. Aplicação do Formulário de Due Diligence de fornecedores a fim de identificar a 

reputação dos fornecedores e não realizar negócios com os que apresentem má 

reputação, bem como a classificação e monitoramento do risco desses terceiros no 

decorrer da relação contratual. Esta norma estende-se à rede credenciada de hospitais, 

clínicas e laboratórios; 

3. Análise de Conflito de Interesses em relação aos sócios da empresa candidata e a média 

e alta gestão das empresas do Grupo Unimed-Rio; 

4. Inserção da Cláusula de Compliance em todos os contratos assinados pelas empresas do 

Grupo Unimed-Rio, dispondo sobre a obrigatoriedade do cumprimento de normas éticas 

e vedação de práticas de fraude e corrupção; 

5. Cumprimento dos processos de cadastro e concorrência, sem exceções; 

6. Praticar uma política de preços justos, de acordo com o mercado e que seja compatível 

com a qualidade e a quantidade dos produtos ou serviços oferecidos; 

7. Não contratar pessoas ou organizações que desrespeitem a legislação do país, 

particularmente no tocante ao trabalho de crianças e adolescentes, Lei da Empresa 

Limpa e Pacto Global da ONU ou que não respeitem as suas obrigações fiscais, 

tributárias, trabalhistas e previdenciárias; 

8. Valorizar a contratação de empresas socialmente responsáveis, comprometidas com o 

bem-estar de seus colaboradores e com o desenvolvimento sustentável da sociedade e 

do meio ambiente. 
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Comunidade 
 

O relacionamento com a comunidade na qual as empresas do Grupo Unimed-Rio estão inseridas, 

é de suma importância para o crescimento regional e para o fortalecimento das relações com 

os cidadãos locais, clientes ou potenciais clientes, e empresas de pequeno e médio porte que 

podem atender às demandas das empresas do Grupo Unimed-Rio, de forma dinâmica, rápida e 

com menor burocracia. 

 

Este relacionamento deve observar as diretrizes abaixo: 

 

1. Cumprimento das leis e regulamentos vigentes, em especial os de Defesa do 

Consumidor, de cuidado com o meio ambiente e de combate à corrupção, bem como o 

respeito aos princípios a cidadania; 

2. Respeitar a tradição e a identidade cultural das comunidades onde estamos inseridos 

promovendo, sempre que possível, o desenvolvimento regional; 

3. Promover a saúde para parcelas cada vez maiores da população, pois assim 

contribuiremos, decisivamente, para a melhoria da qualidade de vida da sociedade e 

exerceremos, na plenitude, nossa responsabilidade social. 

 

 

Relacionamento com Cooperados 

 

Os cooperados formam os alicerces do Sistema Unimed e, por isso, o bom 

relacionamento com eles e entre eles é imprescindível para o êxito e perenidade de nossas 

atividades. 

 

Devemos, portanto: 

 

1. Defender os interesses dos cooperados buscando boas condições de trabalho e justa 

remuneração; 

2. Incentivar a participação dos cooperados nas decisões da cooperativa; 

3. Prestar aos cooperados orientações e informações claras e confiáveis, de forma 

transparente, bem como estabelecer um canal de comunicação eficaz para a divulgação 

de informações sobre a Unimed; 

4. Promover programas de ensino continuado, sobretudo os que estimulem a cultura do 

cooperativismo, a partir de seus princípios básicos. 

 

 

Compromisso com os Clientes 

 

O bom atendimento aos clientes e o oferecimento de serviços com alto padrão de qualidade 

são aspectos de fundamental importância para a sustentabilidade da organização. 

 

Assim sendo, devemos: 

 

1. Atender os clientes com profissionalismo, competência e presteza; 

2. Oferecer a todos os clientes um tratamento digno e de respeito aos seus direitos 

enquanto consumidores; 
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3. Fornecer todas as informações solicitadas de forma atualizada e transparente, 

permitindo aos clientes tomarem a melhor decisão nos negócios; 

4. Atender o cliente com respostas rápidas objetivas e adequadas, mesmo que negativas, 

às suas solicitações; 

5. Ser receptivo às opiniões do cliente e analisá-las para a melhoria do atendimento, dos 

serviços e dos produtos; 

6. Garantir a entrega dos serviços e produtos com alto padrão de qualidade; 

7. Tratar as informações recebidas dos clientes de forma confidencial, de acordo com as 

regras da Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); 

8. Ter ciência de que o relacionamento com os clientes deve ser pautado pelo 

compromisso de satisfação de seus direitos e interesses, desde que em consonância 

com as diretrizes e com a política de atuação da Unimed; 

9. Evitar oferecer tratamento preferencial a quem quer que seja por motivos de ordem 

pessoal, uma vez que todos os procedimentos devem estar sempre de acordo com as 

diretrizes éticas e operacionais da Unimed; 

10. Assumir com franqueza a responsabilidade por eventuais erros cometidos e buscar 

soluções que mais convenham aos nossos clientes. 

11. Escalonar os casos prioritários, para tratamento diferenciado, principalmente para 

demandas assistenciais, que envolvam a saúde do beneficiário; 

12. Oferecer canais alternativos (Telefone, E-mail, Digital e Presencial), para atendimento 

de acordo com a preferência e necessidade do cliente. 

13. Temos o compromisso com a entrega de soluções aos clientes, assegurando o acesso a 

um sistema de saúde qualificado e eficiente, garantindo a disponibilidade dos canais 

de relacionamento, orientados para atender às suas necessidades. 

14. Buscamos garantia de satisfação e o acolhimento humanizado de seus clientes através 

do aperfeiçoamento de seus processos internos, aumentando sua produtividade e 

competitividade, garantindo, dessa maneira, a oferta de serviços e produtos de 

excelência. 

 

Mídia 
 

O relacionamento com a imprensa e a mídia em geral, é algo fundamental para a 

divulgação não só de preços, ofertas e métodos de trabalho, como também de ações pontuais 

que retornem às empresas do Grupo Unimed-Rio, visibilidade agregando valor à sua imagem e, 

consequentemente e não menos importante, trazendo novos clientes. 

 

Para alcançar o sucesso na construção da imagem do Grupo Unimed-Rio, alguns 

princípios devem ser observados, são eles: 

 

1. Manter uma Área de comunicação com profissionais habilitados que assegurem 

condições para o eficaz atendimento da mídia e cuidando para que a imagem das 

empresas do Grupo Unimed-Rio se apresentem de forma positiva; 

2. Tornar visível o forte comprometimento das empresas do Grupo com a opinião pública 

e a sociedade; 

3. Utilizar a ferramenta da comunicação para oferecer ao público subsídios e informações 

que contribuam para construir uma imagem positiva do Grupo, alicerçada na realidade, 

sendo a representação de bons serviços e produtos, por preço justo e atendimento 

digno e humano; 

4. Priorizar nas relações com a imprensa as orientações abaixo: 

a) Desenvolver atividades relacionadas ao atendimento à imprensa, seguindo as 

recomendações dos Manuais de Comunicação do Sistema Unimed, disponíveis na 
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Agência Unimed de Notícias, e/ou política de comunicação interna do Grupo 

Unimed-Rio; 

b) Manter a credibilidade junto à imprensa e ao leitor, fornecendo informações com 

transparência e prontidão (estrategicamente dosadas), consistência e firmeza, 

estando imediatamente presente em momentos críticos e dando atenção aos 

compromissos assumidos com jornalistas; 

c) Manter atitude independente e respeitosa no relacionamento com a imprensa; 

d) Fazer com que informações claras e oportunas de fatos relevantes sejam 

prestadas à imprensa e ao público em geral por diretores e/ou colaboradores do 

Grupo, devidamente preparados para serem seus porta-vozes; 

e) Opor-se à exigência, junto às empresas de comunicação - como jornais e canais 

de televisão ou rádio -, de espaços de divulgação em troca de eventual publicação 

de anúncios da Unimed; 

f) Enviar brindes às redações em datas ou divulgações especiais apenas com a 

autorização da área de Comunicação e prévia consulta à Área de Compliance, 

pelo canal compliance@unimedrio.com.br, que o permitirá ou fará 

estritamente com base em critérios jornalísticos; 

g) Esforçar-se para encarar tanto os fatos positivos como os negativos relacionados 

ao Grupo Unimed-Rio, do ponto de vista de comunicação mercadológica, como 

oportunidades de reforço da imagem; 

h) Em relação às notícias negativas, traçar, em conjunto com o corpo diretivo, a 

estratégia de manifestação ou silêncio, o que for mais benéfico para cada 

momento; 

i) O Grupo Unimed-Rio possui porta voz designado pela Área de Comunicação e 

Marketing devidamente treinado e que geralmente ocupa cargo de alta gestão 

para poder falar pelo Grupo. Situações diferentes deverão ser avaliadas pela área 

responsável. 

 

 

Sindicatos e Associações de Classe 

 

Os Órgãos de Classe e Entidades Sindicais possuem um papel fundamental na regulamentação 

das profissões, na melhoria da relação entre o profissional e a corporação, bem como na busca 

por direitos trabalhistas e o Grupo Unimed-Rio apoia tais entidades e busca maior sinergia para 

que com uma integração completa, possamos obter o melhor cenário para colaborador e a 

empresa. 

 

 

 

Para tanto, serão seguidas as seguintes diretrizes: 

 

1. Manter uma relação de respeito e apoiar as iniciativas de melhoria na qualidade de vida 

e benefícios dos colaboradores e seus familiares através de ações e acordos coletivos 

de trabalho justos; 

2. Reconhecer a legitimidade de sindicatos e associações de classe e não praticar qualquer 

forma de discriminação contra os colaboradores que a eles se filiem ou nestes ocupem 

cargos de direção; 

3. Respeitar os aspectos legais e os direitos individuais referentes às contribuições junto 

aos sindicatos e associações de classe. 
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Concorrentes 

 

Independentemente da obrigação legal, o Grupo Unimed-Rio respeita o Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência, com o objetivo de promover, junto ao mercado brasileiro, os 

parâmetros internacionais de concorrência, rechaçando, por completo os cartéis, os trustes e 

o monopólio do ramo de saúde. Neste cenário ganham os consumidores e os players deste 

mercado. 

 

Para seguir este princípio, seguimos as orientações abaixo: 

 

1. Manter um relacionamento respeitoso com a concorrência, reconhecendo que a sua 

existência serve como estímulo aos nossos esforços de inovação e aperfeiçoamento de práticas 

e produtos; 

2. Obter informações sobre a concorrência de maneira lícita e transparente, vedada qualquer 

forma de espionagem e contraespionagem; 

3. Participar de iniciativas de organizações concorrentes, que sejam de interesse da saúde 

pública e benéficas aos clientes e à comunidade em geral; 

4. Considerar que a disputa pelo cliente é uma prática normal na atividade das empresas e que 

não há razão para retaliações nos casos de êxito do concorrente. 

 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

 

OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DE BRINDES, PRESENTES, 

ENTRETENIMENTOS, VIAGENS, HOSPITALIDADES E/OU REFEIÇÕES. 
 

É natural que em toda relação as pessoas, via de regra, em datas festivas, queiram 

trocar presentes como um sinal de afeto, amizade ou apenas gratidão, todavia nas relações 

profissionais e corporativas, esta troca de presentes apresenta-se mais sensível, uma vez que 

eventualmente podem vir mascaradas de pedidos de favores futuros ou agradecimentos de 

favores já recebidos, o que não condiz com a postura defendida pelo Grupo Unimed-Rio. 

 

O oferecimento e recebimento de brindes, presentes, hospitalidades e refeições é 

permitido, desde que o objeto não viole a Lei local, não seja frequente, tenha um valor razoável 

de acordo com o cargo ocupado pelo favorecido e observe as demais regras enumeradas a 

seguir. 

 

 

 

OFERECIMENTO DE BRINDES E PRESENTES 

 

O colaborador de qualquer das empresas do Grupo Unimed-Rio, de empresa que 

represente o Grupo Unimed-Rio ou que intermedie relações com Agentes Públicos estão 

terminantemente proibidos de oferecer objetos a título de brindes e/ou presentes a Agentes 

Públicos que não tenham sido adquiridos como material promocional, no qual esteja gravado o 

logotipo e a marca da Unimed-Rio e que seu valor de mercado seja impossível mensurar. 

Caso seja possível definir o valor de mercado do brinde ou presente, mesmo que 

gravada a marca da Unimed-Rio, este não pode ultrapassar o valor de R$ 100,00 (cem reais) e 

o Agente Público não poderá receber um brinde/presente mais de uma vez no intervalo de 1 

(um) ano. 
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É vedado o oferecimento de brindes, presentes, ingressos, convites, cursos, viagens, 

hospedagens, a funcionário público ou ente privado, a sua solicitação ou não, em contrapartida 

a concessão de vantagem de qualquer natureza, econômicas ou não.  

 

RECEBIMENTO DE BRINDES E PRESENTES 

 

Assim como o oferecimento de brindes e presentes, o recebimento por parte do 

colaborador das empresas do Grupo Unimed-Rio deve ter atenção especial para que não se 

sobreponham aos interesses das empresas do Grupo Unimed-Rio, os interesses particulares de 

cada um. 

Deve-se evitar ao máximo, o contato com fornecedores e parceiros de forma privada e, 

caso já exista relação de cunho pessoal entre o colaborador com algum fornecedor e/ou 

parceiro, este não deve conduzir processos que envolvam este ente ou realizar transações nas 

quais tenha poder de decisão sobre o parceiro. 

 

O recebimento dos benefícios deste capítulo não está proibido, salvo nos seguintes 

casos: 

 

1. Quando o fornecedor ou o seu representante que esteja oferecendo o benefício esteja 

participando de processo de concorrência do qual o colaborador destinatário esteja 

conduzindo ou tenha ingerência e poder de decisão; 

2. Quando o valor ultrapassar ½ salário mínimo; 

3. Quando ficar configurada a intenção do remetente do benefício, em obter vantagem 

indevida junto à Unimed-Rio; 

4. Quando o benefício não puder, por qualquer motivo, ser recebido na sede em que o 

colaborador fique alocado; 

5. Quando o colaborador já tiver recebido algum benefício do mesmo parceiro/fornecedor 

em intervalo menor que 1 (um) ano e que seu somatório, ultrapasse ½ salário mínimo; 

1. Caso o fornecedor faça o oferecimento de algum benefício em desacordo com as regras 

acima, o colaborador tem por obrigação reportar o fato à área de Compliance e 

Auditoria, imediatamente, através do e-mail compliance@unimedrio.com.br. 

 

 

VIAGENS E HOSPITALIDADES 

 

Viagens e hospitalidades não são vedadas no Grupo Unimed-Rio, pois existem casos, 

inclusive, com previsão contratual sobre o custeio de passagens e hospedagens de terceiros 

pela Unimed Rio e/ou de colaboradores Unimed-Rio por terceiros, entretanto, nos dois casos, 

algumas regras devem ser respeitadas. 

 

 

PAGAMENTO DE VIAGENS E HOSPITALIDADES A TERCEIROS, PELO GRUPO UNIMED-RIO 

 

No caso de contratação de serviços que ensejarem a necessidade de deslocamento de 

recursos a outros municípios, unidades da federação e/ou países, gerando a necessidade de 

emissão de passagem e hospedagem em hotel, cuja negociação realizada pela Área de Compras 

não preveja o custeio desta viagem por qualquer das empresas do Grupo Unimed-Rio para 

benefício da própria, deverá haver autorização prévia da Superintendência da área. 

Havendo a necessidade do custeio de passagens e hospedagens por obrigação 

contratual, esta deve ser feita em conformidade com a política de viagens do Grupo, devendo 

o favorecido se adequar à todas as regras internas da Unimed-Rio. 

mailto:compliance@unimedrio.com.br
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Não sendo obrigação contratual, mas uma liberalidade de uma das empresas ligadas ao 

Grupo Unimed-Rio, viagens e hospedagens poderão ser custeadas para terceiros alheios ao 

Grupo desde que este não seja, em hipótese alguma, Agente Público. 

O custeio de viagem e hospedagem a terceiros poderá ser feito observadas as seguintes 

condições: 

 

1. Desde que o oferecimento deste benefício não esteja condicionado à contrapartida de 

qualquer natureza, por parte do outro ente; 

2. Desde que para participação em congresso, encontro, workshop, curso, palestra, 

promovido pelo Grupo Unimed-Rio ou, com participação da Unimed-Rio e cujo assunto 

seja de interesse do favorecido. 

 

CUSTEIO DE VIAGENS E HOSPITALIDADES A COLABORADORES UNIMED-RIO, POR TERCEIROS 

 

Além das previsões contratuais, existe a possibilidade do custeio de passagem e 

hospedagem a colaborador do Grupo Unimed-Rio, por terceiros, o que não é vedado, desde que 

observadas algumas diretrizes, são estas: 

 

1. Não estar, o terceiro participando de processo de concorrência em que o favorecido 

seja responsável ou tenha poder de decisão sobre o vencedor; 

2. Caso o favorecido seja gestor de contrato da Unimed-Rio em que figure o terceiro como 

parte, o favorecido da hospitalidade deverá informar previamente à Compliance, 

através do e-mail compliance@unimedrio.com.br, a fim de que sejam verificadas, 

previamente, as condições da oferta; 

3. A viagem e hospedagem seja para cumprir agenda de trabalho e/ou treinamento em 

que seja necessário o envolvimento do colaborador do Grupo Unimed-Rio; 

4. Para o caso de treinamento, congresso, workshop, palestra ou qualquer outra ação de 

desenvolvimento educacional, o colaborador se compromete a desenvolver, em 

parceria com Gente e Gestão, um treinamento interno para multiplicar o conhecimento 

adquirido no evento, desde que seja interesse da Cooperativa. 

 

As passagens e hospedagens deverão seguir o Normativo de viagens do Grupo Unimed-

Rio, não devendo o colaborador receber passagem em classe superior à qual faz jus ou 

hospedar-se em hotel com mais estrelas às quais faz jus segundo o referido Normativo. 

Para os casos em que o destino da viagem seja evento do qual participarão Agentes 

Públicos, deverá ser dada ciência prévia à Compliance por intermédio do canal 

compliance@unimedrio.com.br. 

 

 

 

REFEIÇÕES DE NEGÓCIOS 

 

Negócios, muitas vezes, são melhor tratados em almoços e jantares, levando em 

consideração o clima mais amistoso de um ambiente neutro para as partes envolvidas, por isso, 

é razoável que o Grupo Unimed-Rio entenda que eventualmente seus executivos de contas farão 

este tipo de gasto, representando o nome do Grupo Unimed-Rio assim como os colaboradores 

das empresas do Grupo Unimed-Rio serão convidados a participarem de encontros por 

fornecedores e parceiros. 

É importante que em eventos de refeição, estejam presentes, pelo menos, dois 

colaboradores do Grupo Unimed-Rio, para evitar abordagens inadequadas por qualquer dos 

participantes do encontro, sejam eles agentes públicos ou não. 

mailto:compliance@unimedrio.com.br
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Agentes públicos podem ser convidados para refeições desde que o valor utilizado para 

custear a refeição do convidado não ultrapasse o montante de R$ 100,00 (cem reais) por ano. 

Tanto a convite de terceiro quanto como anfitrião, fica vedada a participação de 

cônjuge, companheiro ou terceiro alheio à relação negocial que será tratada durante a 

refeição. 

 

ENTRETENIMENTO 

 

São considerados entretenimentos, Peças de teatro, Concertos, Shows, Cinema, 

Eventos Esportivos, Ballet, Carnaval, Circo de Formula 1 e demais competições e outros eventos 

com intuito de divertir, com ou sem apoio ou patrocínio, com ou sem fim lucrativo. 

Pode o Colaborador do Grupo Unimed-Rio oferecer convite de entretenimento somente 

para evento o qual alguma das empresas do Grupo Unimed-Rio esteja patrocinando ou 

oferecendo apoio e cujos ingressos tenham sido distribuídos gratuitamente em contrapartida 

ao apoio dado ao evento, ficando vedada a compra de convites e ingressos de entretenimento 

para oferecimento a clientes, parceiros e fornecedores. 

No mesmo sentido pode o Colaborador do Grupo Unimed-Rio receber convite para os 

eventos supracitados desde que cumpra os requisitos abaixo: 

 

1. Não ter, o convidado, poder de decisão sobre processos, compras e/ou contratações 

em curso e que afetem direta ou indiretamente os interesses do Grupo Unimed-Rio; 

2. Não receber ingressos e/ou convites adquiridos no mercado paralelo; 

3. Não seja oferecido, em conjunto com o convite, entretenimento ou benefício adicional, 

inapropriado para relações profissionais. 

 

Caso o convite seja extensível à familiar do favorecido, este deverá comunicar previamente 

à Área de Compliance sobre o evento, quem convidou e as pessoas que o acompanharão e, na 

impossibilidade, o reporte deverá ser feito em até cinco dias úteis após a ocorrência. 

 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE 

 

Contratação de Terceiros e Intermediários 

 

O Grupo Unimed-Rio aplica seu programa de Integridade tanto no âmbito público quanto 

no privado, inclusive no tocante aos seus intermediários, sejam estes despachantes, escritórios 

de advocacia, escritório de Registro de Marcas e Patentes, Consultorias, Assessorias, etc. 

A transferência para outro ente, das nossas responsabilidades frente ao Poder Público, é 

algo que deve ser visto com muita cautela, por este motivo, todos os contratos assinados pelo 

Grupo e suas controladas, constará um compromisso firmado entre as partes na forma de 

“Cláusula de Compliance”, em que ambas declaram respeitar as leis de combate à corrupção, 

ambientais, trabalhistas, fiscais, regras de contabilidade e boas práticas de mercado. 

 

A Lei da Empresa Limpa brasileira entende como se próprio fosse, o terceiro contratado 

para falar em nome de uma empresa, e, cabe atenção especial com os que lidam diretamente 

com o Poder Público que serão monitorados constantemente, especialmente no tocante ao 

reembolso de despesas. 

Toda e qualquer contratação de terceiro que tenha como objeto do contrato a 

representação de qualquer das empresas do Grupo Unimed-Rio frente os Órgãos Públicos 

federal, estaduais e municipais, deverão ter como respaldo um documento jurídico conforme 

definição na Norma de Contratos, e somente terá o pagamento autorizado se o contrato jurídico 

estiver em plena vigência e totalmente assinado. 
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Os colaboradores próprios, corretores independentes, concessionários, e toda e 

qualquer entidade de venda de serviços de saúde que atuem em nome do Grupo Unimed-Rio, 

com ou sem exclusividade, sejam ou não responsáveis pela venda ao governo, devem observar 

os Normativos internos do Grupo além de atender aos seguintes requisitos: 

 

1. Realizar pesquisa acerca da vida pregressa do intermediário, incluindo suas 

qualificações e providenciar o preenchimento do formulário de due diligence; 

2. Dar ciência ao intermediário sobre os Normativos Pertinentes à realização do trabalho; 

3. Inserir em contrato a “cláusula de Compliance” completa, quando possível for e, se 

necessário, envolver a Área de Compliance na discussão contratual para que o texto da 

cláusula seja atrativa para as partes; 

4. Verificar a conduta da empresa contratada, se esta pode trazer algum risco, no tocante 

à sua qualificação, número de colaboradores, quem fez a recomendação, se solicita 

sigilo, se as informações bancárias são internacionais, em especial em paraísos fiscais 

conforme lista publicada pela Receita Federal do Brasil, os valores estão em 

conformidade com o praticado no mercado, seus reembolsos de despesa são razoáveis, 

não apresenta ou demora a apresentar documentos solicitados. 

 

Para contratar um intermediário que represente o Grupo Unimed-Rio perante Órgãos 

Públicos deve-se garantir que toda documentação exigida no Normativo de Cadastro esteja em 

conformidade, tomar as providencias necessárias para mitigar qualquer risco proveniente de 

conduta inadequada e, quando necessário, promover treinamento ao intermediário. 

 

 

Conflito de Interesses 

 
Todos devem zelar para que determinadas ações não gerem conflito com os interesses 

da Unimed e não causem dano à sua imagem e reputação. Deste modo, é de extrema 

importância seguir as observações: 

 

1. Não agir de forma a priorizar o interesse pessoal que afete a capacidade de avaliação 

de determinado negócio que seja interessante à Unimed; 

2. Não receber benefícios que configurem retribuição ou para obtenção de posição 

favorável; 

3. Não estabelecer relações comerciais privadas por meio das quais se obtenha privilégios; 

4. Não utilizar informações confidenciais privilegiadas para qualquer finalidade que não 

seja de interesse da Unimed; 

5. Em qualquer processo seletivo, sempre seguir a política de recrutamento da Unimed; 

6. A contratação de Agentes Públicos ou familiares é permitida, desde que tenha sido 

respeitado o eventual período de quarentena e não represente potencial conflito de 

interesses, sendo vedado a estes utilizar-se de contatos ou informações privilegiadas 

obtids durante sua atuação na administração pública; 

7. Não aceitar participação em eventos com despesas de deslocamento, passagens, diárias 

e alimentação pagas por favorecido ou fornecedor, exceto quando houver a necessidade 

de conhecimento dos serviços prestados e com a devida autorização do superior 

imediato; 

8. Não desenvolver tarefas ou assumir responsabilidades externas que afetem o 

desempenho de suas funções na Unimed; 

9. Não solicitar emprego ou benefícios para si ou terceiros em empresas de clientes, 

parceiros ou fornecedores; 
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10. Informar ao superior imediato e à área de Gente e Gestão sobre a intenção de assumir 

um segundo emprego, trabalho de consultoria ou sociedade em empresa de qualquer 

natureza; 

11. A eventual comercialização de bens, produtos ou serviços nas instalações ou ambientes 

da Unimed somente será permitida se estiver de acordo com a política local. 

12. Toda possível situação de conflito de interesses deve ser evitada e declarada para que 

possa ser tratada de forma apropriada pela área de Compliance. 

 

 

Due Diligence de Terceiros 

 

O processo de due diligence de Terceiros tem como objetivo conhecer e avaliar os riscos 

de integridade aos quais pode estar exposto, em relações às partes que transacionam com as 

empresas do Grupo Unimed-Rio, com base na avaliação do perfil, do histórico de envolvimento 

em casos de corrupção, de reputação e práticas de combate à corrupção, dentre outros critérios 

de Compliance e, visa dar maior transparência aos negócios firmados. 

Em linha com a Lei no 12.846/2013 e Decreto 8.420/2015 que responsabilizam 

administrativa e civilmente as pessoas jurídicas (Todas) pela prática de atos contra a 

administração pública, nacional ou estrangeira, o processo de due diligence deve ser aplicado 

aos fornecedores, parceiros e Terceiros, Pessoas Físicas ou Jurídicas, com ou sem acesso lógico 

ou físico às dependências das empresas do Grupo Unimed-Rio. 

Este processo permitirá a coleta de informações que poderão ser disponibilizadas 

quando solicitada pela Autoridade Pública. 

Destas informações poderão sair relatórios e reportes à Alta Administração para que 

sejam tomadas as providências cabíveis a cada caso. 

 

Registro de Controles Contábeis 

 

Todas as transações financeiras contábeis, contratuais e comerciais serão imediata e 

corretamente apostas nos livros e registros das empresas do Grupo e suas Controladas. Os 

colaboradores, gestores, executivos, superintendentes, diretores e/ou cooperados não devem 

fazer acordos com clientes ou fornecedores que firam as boas práticas de mercado, ignorando 

os interesses do Grupo Unimed-Rio. Acordos financeiros escusos tais como super ou 

subfaturamento serão rechaçados pelo Grupo e absolutamente todas as providências 

administrativas, cíveis e criminais serão adotadas para aplicar tantas quantas sanções forem 

possíveis aos envolvidos em tais práticas. 

Tais práticas, como mencionado, não serão admitidas pelo Grupo e resultará na rescisão 

do contrato de trabalho por justa causa, nos termos da legislação trabalhista vigente, bem 

como à rescisão do contrato havido entre a empresa do Grupo Unimed-Rio e o cliente, 

fornecedor, prestador, concessionário, parceiro, etc. 

Os contratos nos quais a Companhia ou suas Controladas são parte devem ser escritos 

da forma mais clara e precisa possível, não deixando margem para interpretações diversas da 

pretendida. 

Todos os pagamentos e compromissos assumidos devem estar autorizados pelo nível 

hierárquico competente, de acordo com o Normativo de alçadas vigente à época do fato e 

respaldados por documento jurídico competente. 
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Fusões, Aquisições e Reestruturações Societárias 

 
Os processos de fusões e aquisições devem ser bem fundamentados, estudados e 

discutidos para que as decisões que envolvam o negócio sejam estratégicas e objetivem 

vantagem para as empresas do Grupo ou atendam alguma necessidade específica. 

As Fusões, Aquisições e/ou reestruturações societárias são processos sensíveis para as 

empresas do Grupo Unimed-Rio e, por estar em um ramo extremamente regulado, alguns 

cuidados são necessários. 

Por conta disso, algumas diretrizes para verificação destes processos são fundamentais 

para identificar eventuais irregularidades ou ilicitudes ou a existência de vulnerabilidades nas 

pessoas jurídicas envolvidas. 

Para aquisição ou fusão de qualquer empresa do Grupo Unimed-Rio com outras 

companhias, será necessária a realização de due diligence, por profissionais qualificados, para 

análise de conformidade, e detecção de eventuais vulnerabilidades, contábeis, jurídicas e, em 

especial do ponto de vista das Leis de combate à corrupção, cujo relatório deverá ser submetido 

à avaliação do Órgão interno definido pelo Estatuto da Companhia. 

Estão vedadas Fusões, Aquisições ou reestruturação societária com o intuito de cometer 

qualquer ato fraudulento ou irregular que venha a lesar a administração pública nacional ou 

estrangeira, ou, qualquer de seus Cooperados. 

 

Para prevenir a responsabilização por atos lesivos praticados por outra empresa com 

a qual esteja envolvida em decorrência de processos de fusões, aquisições ou 

reestruturações societárias, deverão ser observados as seguintes diretrizes: 

 

Para os processos de Fusões e Aquisições o Normativo sobre o tema definirá os critérios 

para aplicação de due diligence prévia que, de acordo com cada caso, deverá ser realizada nas 

entidades alvo, com a finalidade de (entre outros objetivos) se identificar eventuais desvios, 

mitigar riscos e criar uma base sólida para a tomada de decisão de investimento.  

A due diligence deverá verificar documentos, livros societários, demonstrações 

financeiras, validades de licenças e autorizações, processos judiciais, procedimentos 

administrativos, bem como realizar pesquisas em bases de dados públicas, na internet e em 

todos os outros meios lícitos possíveis. 

Verificar se a empresa alvo esteve ou está implicada em atos lesivos à administração 

pública, nacional ou estrangeira, e se ela possui vulnerabilidades que acarretam riscos à 

integridade da marca Unimed-Rio. 

 

O processo de due diligence deverá também abordar aspectos de Compliance, tais 

como: 

 

a. Verificar a composição de Compliance da empresa alvo acerca da mitigação de problemas 

com desvios de conduta; 

b. Verificar as políticas existentes, como são aplicadas na prática e se atendem à Lei. 

12.846/13, o Decreto 8.420/15 e as diretrizes do Ministério da Transparência pela Controladoria 

Geral da União; 

c. Verificar se a empresa alvo atende às Leis e regulamentos inerentes ao seu negócio. 

 

 

OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE PATROCÍNIOS E DOAÇÕES 

 

É comum, no mundo atual, o apoio às ações culturais, desportivas e sociais, por 

intermédio de patrocínio da iniciativa privada que, em alguns casos, superam o caráter 
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filantrópico e entregam, em contrapartida, alguma vantagem ou benefício à entidade que está 

apoiando a ação. 

Os patrocínios e apoios sem caráter filantrópico, muitas vezes ocorrem no mundo 

corporativo entre empresas, através de ações de marketing, eventos, cursos, palestras e 

atividades nas quais uma empresa patrocina ou confere algum tipo de apoio à alguma ação 

dentro de outra empresa e, mesmo não apresentando, esta ação, uma contrapartida objetiva 

e direta em favor do patrocinador, entrega à empresa patrocinada uma boa experiência, 

estreita o relacionamento e pode conferir-lhe, além de publicidade, futuros negócios com os 

participantes de tal evento. 

Vale frisar que não há qualquer problema no oferecimento ou no recebimento de 

patrocínio, contudo, alguns cuidados são necessários para garantir não só a lisura da ação, mas 

também dos negócios futuros que envolvam as empresas. 

Para melhor visualização, passamos a definir os tipos de patrocínios considerados 

pela Unimed-Rio: 

 

Oferecimento de patrocínio a entidades filantrópicas 

 

Esta modalidade de patrocínio deve ser considerada para ações de cunho social, desportiva 

amadora e cultural, visando sempre o desenvolvimento da atividade patrocinada, na 

comunidade na qual o Grupo Unimed-Rio está inserida, objetivando sempre o bem estar social, 

o desenvolvimento socioeconômico da região, sem qualquer contrapartida negociada. 

 

Oferecimento de patrocínio com fins comerciais ou publicitários 

 

Nesta modalidade de patrocínio, o Grupo Unimed-Rio pode realizar ações ou remessa 

de dinheiro para empresas ou entidades, no intuito de contribuir para a realização de ações 

que, eventualmente trarão benefício direto ao Grupo ou individualmente a uma de suas 

empresas. 

 

Recebimento de patrocínio para ações filantrópicas 

 

Por mais que as empresas do Grupo Unimed-Rio não sejam filantrópicas estas podem 

realizar ações sem fins lucrativos, destinando recursos recebidos de terceiros, a estas ações, 

desde que a solicitação do patrocínio tenha definido o destino como filantrópico. 

Não há vedação de uso de recursos próprios para realização de ações em patrocínio de 

alguma causa, mesmo que não haja retorno financeiro. 

 

 

Recebimento de patrocínio com contrapartida 

 

As unidades organizacionais das empresas do Grupo Unimed-Rio podem solicitar, 

externamente, o patrocínio ou o apoio para realizar ações pontuais, desde que não haja 

exigência de contrapartida diretamente ligada à ação. 

 

Doações: 

 

As doações a serem realizadas pelas empresas do Grupo Unimed-Rio devem cumprir 

alguns requisitos, são eles: 

 

1. Ser destinado para ações sociais, desportivas amadoras e/ou culturais ligadas a 

sociedades filantrópicas e que tenham por objetivo o desenvolvimento da atividade da 

comunidade na qual as empresas do Grupo estão inseridas; 
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2. Não deve estar ligada direta ou indiretamente a negócios ou gerar qualquer tipo de 

lucro financeiro para as empresas do Grupo Unimed-Rio ou seus gestores; 

3. Devem ser subscritas nos livros contábeis e, sempre que possível, serem alvo de 

benefício fiscal; 

4. Doações com encargos, podendo ser destinadas para manutenção de instituições sem 

fins lucrativos. 

 

OFERECIMENTO E PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CURSOS, 

TREINAMENTOS, WORKSHOPS E AFINS 

 
O mundo corporativo inova, dia a dia, suas estratégias para estreitamento das relações 

interpessoais e entre companhias e uma ação já conhecida do mercado é o oferecimento de 

convites para participação de colaboradores em eventos de todo tipo, mas em especial os que 

promovem o desenvolvimento profissional do colaborador. 

O Código de Ética e Conduta das empresas do Grupo Unimed-Rio estabelecem alguns 

casos e diretrizes acerca da postura a ser a dotada em cada um deles e, no caso de não haver 

previsão normativa sobre o tipo de evento ou de convite, a Área de Compliance deve ser 

acionada por intermédio do e-mail compliance@unimedrio.com.br. 

Vale frisar que todos os eventos realizados pelas empresas do Grupo Unimed-Rio devem 

obedecer às premissas básicas alinhadas com os objetivos, missão, visão e valores do Grupo 

Unimed-Rio. 

Deve-se definir o público alvo a ser convidado para evento objetivando a promoção da 

marca Unimed-Rio e a possibilidade de realização de negócios futuros com o convidado. 

Havendo a previsão de distribuição de brindes/presentes aos convidados do evento, o 

responsável pelo evento deverá observar o Normativo de Brindes, de Eventos e o tópico de 

brindes deste Código de Ética e Conduta. 

É importante observar que havendo a possibilidade de formalizar convite a Agente 

Público, deverá observar a Lei 12.846/13, o Decreto 8.420/15 e a Resolução n. 3 da Presidência 

da República de 23/11/2000, bem como o Normativo de eventos e o Código de Ética e Conduta 

ou similar do Órgão ao qual o referido Agente Público pertença. 

O Convite ao Agente Público não deve trazer qualquer benefício pessoal a este, seus 

parentes, independentemente da linha e do grau ou a qualquer pessoa que tenha relação direta 

ou indireta com o mesmo. 

Para realização de evento destinado ao público interno ou externo, a Unimed-Rio 

deverá considerar para a escolha do local, o de melhor localização e que promova o consumo 

consciente dos recursos naturais, cumpra a legislação brasileira no tocante ao combate à 

corrupção, direitos trabalhistas e fiscal, seja acessível a PNE’s e destine corretamente todo o 

lixo produzido, priorizando a reciclagem e o reuso quando for o caso. 

Para os casos de colaboradores e líderes das empresas do Grupo Unimed-Rio convidados 

para participação em eventos, congressos, visita de colaboradores a fábricas, laboratórios, 

hospitais, clínicas e instalações de outras Empresas, independentemente de previsão contratual 

ou acordo comercial e da responsabilidade do custeio com deslocamento e hospedagem, devem 

ser observados os seguintes requisitos: 

 

· Caso haja necessidade de viagem ou deslocamento, a Norma interna de Viagens a 

Serviço deverá ser observada; 

· Deve haver a aprovação prévia do gestor imediato pela Área em que trabalha o 

colaborador convidado; 

· Convites e credenciais para os eventos organizados por terceiros poderão ser aceitos, 

desde que estejam de acordo com os preços praticados para o público em geral; 
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· Para evento externo que não demande deslocamento, devem ser cumpridos os 

requisitos aplicáveis deste Código; 

· Sempre que o convite for realizado por fornecedores que estejam participando de 

processo de contratação/renovação, estes deverão ser rejeitados e reportados através 

do canal de Compliance (compliance@unimedrio.com.br). 

 

Nenhum convite deve ser destinado a familiar do favorecido, ou a outro parente 

independentemente do grau e linha. 

 

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE 

 

A Unimed-Rio, enquanto cooperativa de trabalhos médicos, faz parte do sistema de 

saúde suplementar e, seu foco principal é promover a gestão privada de saúde na busca pela 

satisfação do cliente, o que é seguido por todas as empresas do Grupo Unimed-Rio. 

Acontece, que para a prestação deste serviço, há a necessidade de uma estrutura que 

gera impactos ao meio ambiente e por isso o Grupo Unimed-Rio se preocupa em fazer uma 

gestão eficiente dos seus recursos para minimizar o desperdício e dar o destino correto aos 

detritos gerados com a execução dos trabalhos. 

Para tanto, não medimos esforços no trato com os resíduos de saúde, a reciclagem de 

lixo e a economia dos recursos aos quais temos acessos nas sedes das empresas do Grupo. 

 

Entendemos, então, ser nosso dever: 

 

1. Incentivar a disseminação e implantação do gerenciamento de resíduos de saúde junto 

aos nossos recursos próprios e credenciados, assim como seu correto armazenamento e 

destinação. O “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos” – PGRSS apresenta todas 

as informações necessárias para essa ação; 

2. Respeitar e preservar o meio ambiente, bem como valorizar a biodiversidade; 

3. Divulgar e valorizar, dentro e fora das instalações das empresas do Grupo Unimed-Rio, 

uma cultura de consumo racional e sustentável, a partir de processos simples como 

reciclagem, coleta seletiva de lixo e uso de água e energia; 

4. Participar, e incentivar a participação de outros colaboradores em iniciativas ou 

campanhas internas de esclarecimento e de educação que tenham por objetivo a 

criação de uma “consciência ambiental”, com a finalidade de preservar o meio 

ambiente para esta e para as futuras gerações. 

 

O Grupo Unimed-Rio promoverá junto aos parceiros, prestadores de serviço e 

fornecedores, o incentivo às práticas sustentáveis de preservação ao meio ambiente em 

suas atividades. 

 

PROGRAMA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS 

 

A UNIMED-RIO se importa com a privacidade de nossos clientes, colaboradores, 

parceiros e fornecedores, e acredita que os Dados Pessoais devem ser protegidos da melhor 

forma possível para garantir a tranquilidade dos Titulares. 

 

Assim, a UNIMED-RIO instituiu um Programa de Governança em Privacidade e Proteção 

de Dados (“Programa”), com adoção de diversas políticas, normativas e procedimentos que 

definem como deverá se dar o Tratamento dos Dados Pessoais em todo o seu ciclo de vida, de 

forma a garantir a privacidade dos Titulares de acordo com as disposições da Lei nº 13.709/2018 

(“Lei Geral de Proteção de Dados” ou “LGPD”) e melhores práticas de mercado. 

 

mailto:compliance@unimedrio.com.br
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É responsabilidade de cada colaborador garantir que todas atividades de Tratamento 

de Dados Pessoais observem os princípios trazidos pela legislação sobre privacidade e proteção 

de dados, assim como Políticas e Normativos internos. 

 

A UNIMED-RIO está comprometida com a efetividade dos direitos garantidos aos 

Titulares de Dados Pessoais pela LGPD. Dessa forma, em caso de necessidade de atendimento 

sobre algum direito, o titular deverá entrar em contato pelo e-mail: 

privacidade@unimedrio.com.br. 

 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM COMPLIANCE 

 

A Área de Compliance e Auditoria tem por missão garantir a lisura de todos os processos 

e relacionamentos internos e externos, buscando a mitigação de eventuais riscos que por 

ventura possam pairar sobre qualquer das empresas ligadas ao Grupo Unimed-Rio. 

Independentemente da missão da Área de Compliance, este deve ser um compromisso 

de cada um dos colaboradores, de unir esforços em prol de uma companhia sólida e justa. 

Para contato direto com a Área de Compliance e Auditoria foi criado o canal de 

Compliance sob o endereço: compliance@unimedrio.com.br 

 

Os seguintes assuntos são tratados através deste canal: 

 

1. Consultas sobre processos internos; 

2. Consultas sobre Normativos e exceções a estes; 

3. Consultas sobre questões de ética; 

4. Solicitação de análise de documentos Normativos e/ou de flexibilização da cláusula de 

Compliance para inserção nos contratos das empresas do Grupo; 

5. Entrega de formulários de Conflito de Interesses e de Due Diligence de Fornecedores; 

6. Dúvidas do Programa de Integridade; 

7. Dúvidas relacionados ao Código de Ética e Conduta; 

 

Demais assuntos deverão ser tratados diretamente com os colaboradores e Gestores da Área. 

 

 

 

VIOLAÇÕES AO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA E RELATO DE CONDUTAS 

INADEQUADAS 

 

Caso alguém identifique alguma conduta que possa ser entendida como um possível ato 

de fraude ou corrupção, descumprimento de obrigação contratual, violação de lei, 

regulamento, normativo interno ou descumprimento deste Código ou Política do Grupo Unimed-

Rio, manifeste-se através de um relato ao Canal de Integridade 

http://www.ethicsdeloitte.com.br/unimedrio/. Este deve ser um compromisso de cada um de 

nós, de unir esforços em prol de uma companhia sólida e justa. 

Além disso, qualquer informação ou situação que possa prejudicar a Unimed-Rio ou 

algum de seus públicos é importante, merece atenção e pode ser relatada ao Canal de 

Integridade Unimed-Rio. 

Todos os relatos são analisados e investigados e, podendo ser encaminhados à 

autoridade policial, caso o fato seja considerado crime. 

O Canal de Integridade Unimed-Rio é atendido pela Deloitte, uma empresa séria e 

independente, que assegurará a confidencialidade das suas informações. Não há o registro dos 

mailto:privacidade@unimedrio.com.br
http://www.ethicsdeloitte.com.br/unimedrio/
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IPs dos computadores dos usuários do sistema via internet, o que impossibilita o rastreio do 

autor do relato e este estará protegida contra qualquer forma de retaliação, sempre que se 

manifestar de boa fé.  

 

 

APLICAÇÃO DE MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

Quaisquer violações aos dispositivos constantes deste código, leis, regulamentos, 

políticas e normas internas do Grupo UNIMED-RIO sujeitam os infratores à aplicação de medidas 

disciplinares de acordo com a natureza e a gravidade da infração, bem como o grau de 

conhecimento e competência para tomada de decisões estratégicas e cargos que ocupam na 

empresa, são eles: 

 

1. Líderes (Diretores, Superintendentes, Gerentes e Coordenadores); 

2. Profissionais (Assistentes, Analistas, Consultores, Especialistas, Auxiliares, etc.); 

3. De saúde (Médicos auditores ou não, enfermeiros, auditores ou não, Técnicos e 

Auxiliares da área da saúde); 

4. Estagiários e Jovens Aprendizes. 

 

Vale esclarecer que em nenhum caso condenável pelo Grupo, estará, qualquer pessoa 

envolvida nos atos, isenta de responsabilização. 

 

As medidas disciplinares se dividirão, ordenadamente da mais branda à mais grave, nas 

seguintes sanções: 

 

1. Advertência verbal; 

2. Advertência escrita; 

3. Suspensão; 

4. Demissão com justa causa; 

5. Responsabilização criminal com a abertura do processo criminal competente; 

6. Responsabilização civil com a propositura de processo judicial intentando a reparação 

do dano causado pelo colaborador. 

 

As sanções poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Por fim, este documento serve para nortear as condutas da Empresa como um todo e, em 

especial, os colaboradores, contratados, conselheiros, dirigentes e cooperados das empresas 

integrantes do Grupo Unimed-Rio, individualmente. 

Assim garantiremos a manutenção do ambiente de trabalho amistoso, cordial, 

colaborativo e ético. 

Nos despedimos agradecendo a todos os profissionais que, direta ou indiretamente, 

participaram da elaboração deste importante Documento. 

 
 
 
 
 
 
 


