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Palavra do
Presidente da
Unimed Vitória
Um avanço na integridade e na ética
Estamos passando por um momento de grandes mudanças nas relações
empresariais no Brasil e no mundo. Atos de corrupção pública e privada
já não são tolerados, e todos aqueles que desejam um ambiente negocial
mais justo e equilibrado devem empreender esforços para colaborar
na reconstrução do ciclo virtuoso de boas práticas empresariais.
Neste sentido, a Unimed Vitória adotou um Programa de Integridade e
tem neste Código de Conduta um importante instrumento que reflete o
nosso compromisso com a ética e deve orientar a atuação de conselheiros,
diretores, cooperados, colaboradores e prestadores de serviços.
É importante destacar que as diretrizes do nosso Código de
Conduta guardam coerência com a missão de cuidar da saúde dos
nossos clientes com humanização, resolutividade e segurança.
Nas próximas páginas estarão apontadas as condutas esperadas diante
de situações do nosso cotidiano. Essas situações não têm a pretensão de
serem exaustivas, dada a complexidade da nossa cadeia de negócios.
É nesse instrumento que saberemos o que a Unimed Vitória espera de
cada um de nós na busca pelos melhores resultados para a construção de
uma empresa sustentável e que zela pela boa reputação em seu segmento.
Acreditamos no trabalho em equipe em prol do bem comum. Por
isso, cada um de nós deve atuar com altos padrões de conduta que
valorize a integridade e a transparência na condução dos negócios.
E o envolvimento de todos é fundamental para
que tenhamos êxito nesta missão.

Dr. Fernando Ronchi
Diretor-presidente da Unimed Vitória
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1. OBJETIVO
Para fortalecer o Programa de Integridade da Unimed Vitória sintetizamos neste Código de Conduta as diretrizes a
serem seguidas pelos envolvidos nas operações da cooperativa, incluindo cooperados, colaboradores,
terceirizados, fornecedores e parceiros comerciais.
Somos conjuntamente responsáveis pela reputação da Unimed Vitória. No desenvolvimento de nossas atividades
devemos observar as leis, regulamentos, normas e códigos de adesão voluntária aplicáveis à organização. As
políticas internas da cooperativa e as diretrizes deste Código são aplicáveis e devem ser seguidas por todos.
O objetivo principal deste Código de Conduta é colaborar no pleno entendimento das obrigações a serem
cumpridas e dar conhecimento do direcionamento da cooperativa quanto às condutas esperadas para se alcançar
os melhores resultados para o nosso negócio e para as partes interessadas.
Este documento, portanto, visa estabelecer padrões de conduta e assegurar um relacionamento ético nos
ambientes em que a cooperativa opera; prevenir desvios de conduta envolvendo a organização; e garantir o
devido tratamento às manifestações relativas à conduta ética e o retorno aos envolvidos. Cumprir as leis e aderir
aos instrumentos normativos que norteiam as atividades da Unimed Vitória é nosso dever e garante a integridade
dos nossos negócios e a reputação ilibada da cooperativa no ambiente negocial. Com isso, a cooperativa promove
um relacionamento ético no ambiente organizacional e em suas interfaces com o ambiente externo, sendo este
Código de Conduta uma ferramenta de gestão na tomada de decisões que envolvam dilemas éticos.
O descumprimento das diretrizes estabelecidas neste Código sujeita o infrator a medidas disciplinares, seja
cooperado, colaborador, terceirizado, fornecedor ou parceiro comercial.

2. APLICAÇÃO
Este documento se aplica a todos os cooperados, colaboradores, terceirizados, fornecedores e parceiros
comerciais quando as atividades realizadas envolverem a cooperativa ou quando suas ações puderem afetar o
desempenho e/ou a reputação da Unimed Vitória.
Cabe à área de Compliance da Unimed Vitória promover a atualização deste Código, no mínimo, a cada dois
anos.

3. IDENTIDADE CORPORATIVA
A identidade corporativa da Unimed Vitória é composta pela missão (qual é o nosso propósito) “cuidar da saúde
dos clientes com empatia e excelência, inovando com profissionalismo, ética e transparência”; pela visão (onde
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queremos chegar) “ser a primeira escolha de quem busca cuidado integral de saúde, com tecnologia e inovação
garantindo preço justo e a melhor experiência”; e pelos nossos valores (em que acreditamos): “cuidar da saúde
dos clientes com empatia e excelência, inovando com profissionalismo, ética e transparência”:
Foco no cliente: atendemos às necessidades dos clientes com empatia, de forma profissionalizada,
individualizada e humanizada.
Ética e transparência: atuamos com respeito, honestidade e integridade e comunicamos as ações com clareza
dentro e fora da cooperativa.
Excelência em saúde: cuidamos do paciente como um todo, com comprometimento e qualidade, para sermos
reconhecidas como a operadora número um do Estado.
Gestão profissional: capacitamos e qualificamos as equipes com excelência, valorizando os colaboradores e a
cooperativa.
Inovação: investimos em novas tecnologias e na melhoria contínua para agilizar os processos e o
atendimento.
Na Unimed Vitória a promoção do cuidado, o respeito e a fidelização dos nossos clientes são premissas para a
prestação de serviços de saúde assistencial. Diante disso, aderimos ao Jeito de Cuidar Unimed Vitória, fixando
como diretrizes as seguintes práticas:
1) Confortar: atenção para aspectos de ambiente e estrutura, oferecer conforto físico;
2) Acolher: recepcionar o cliente de modo que se sinta acolhido e encontre conforto emocional;
3) Profissionalizar: profissionalizar a atuação. Proporcionar percepção de confiança e segurança;
4) Individualizar: personalizar o atendimento de acordo com a necessidade individual do cliente;
5) Encantar: estabelecer conexão recíproca, o cliente é visto como parceiro do negócio, atuando e contribuindo
para a melhoria contínua.
Além disso, a Unimed Vitória enquanto cooperativa, segue os sete princípios do cooperativismo, conforme
instituídos pelo Sistema OCB1: adesão voluntária e livre; gestão democrática; participação econômica dos
membros; autonomia e independência; educação, formação e informação; intercooperação; e interesse pela
comunidade.
É nosso dever demonstrar o comprometimento com elevados padrões de integridade quando nos relacionamos
com os nossos gestores, pares, clientes, parceiros de negócios e com a comunidade na qual estamos inseridos.
Para tanto, devemos conhecer e agir de acordo com os valores preservados pela cooperativa e com as condutas
firmadas neste Código, observando em nossas relações comerciais, especialmente, a transparência, a ética, as
leis e as normas aplicáveis ao nosso negócio. Cabe, a cada um de nós, agir com comprometimento e
responsabilidade, de modo a proteger a solidez do nosso negócio e a reputação da cooperativa.

1

https://www.ocb.org.br/o-que-e-cooperativismo
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4. O PAPEL DAS LIDERANÇAS
4.1. Os conselheiros, diretores, gestores assistenciais e administrativos da Unimed Vitória devem liderar pelo bom
exemplo, se comportando de forma positiva e servindo de inspiração para que todos adotem as melhores práticas
na condução de suas atividades profissionais. Devem estar disponíveis para discutir abertamente as diretrizes do
nosso Código de Conduta e devem sempre destacar a importância de conduzir as atividades profissionais com
transparência, ética e lealdade à cooperativa.
4.2. Todos devem se sentir seguros e devem ser incentivados pelas lideranças a comunicar as suas
preocupações abertamente. É responsabilidade do gestor receber as situações, tratá-las com confidencialidade e
encaminhá-las, quando for o caso, de forma a serem apuradas e resolvidas.
4.3. Os gestores devem, ainda, se certificar que todos sob sua supervisão conheçam a íntegra do nosso Código
de Conduta, que ajam em conformidade com os seus comandos e que conheçam os instrumentos disponíveis
para comunicar qualquer conduta que conflite com as diretrizes firmadas neste documento.

5. O AMBIENTE CORPORATIVO
5.1. A Unimed Vitória zela por um ambiente de trabalho onde a diversidade e a inclusão são premissas
fundamentais; e as diferenças entre as pessoas são respeitadas. Sendo assim, são proibidos comportamentos de
discriminação, assédio ou intimidação no ambiente de trabalho que sejam direcionados a cooperados,
colaboradores, terceirizados, fornecedores, parceiros comerciais, clientes ou qualquer pessoa.
5.2. Assédios moral e sexual são práticas inadmissíveis no ambiente corporativo da Unimed Vitória e não serão
toleradas em nenhuma hipótese.
5.3. A Unimed Vitória busca promover um ambiente onde as pessoas possam ser elas mesmas, estimular e
desenvolver nossos talentos, sem distinção de origens, credos, raças/etnias, gêneros, idades, culturas, religiões e
orientação sexual, sendo proibidos quaisquer comportamentos discriminatórios.
5.4. É proibida a retaliação a denunciantes de boa-fé que promovam denúncias amparadas em fatos, documentos
ou outras evidências que demonstrem condutas contrárias ao nosso Código de Conduta. No entanto, fazer
denúncia ou prestar informações falsas (denuncismo) é considerado falta grave.
5.5. São proibidos atos de corrupção e fraude cometidos por cooperados, colaboradores, terceirizados,
fornecedores e parceiros comerciais, no âmbito das suas atividades e relações com a Unimed Vitória.
5.6. A cooperativa determina, promove e mantém o ambiente necessário para a operação, para seus processos e
para alcançar a conformidade de produtos e serviços, combinando fatores humanos e físicos, tais como: social
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(não discriminatório, calmo, não confrontante), psicológico (redutor de estresse, preventivo quanto à exaustão,
emocionalmente protetor) e físico (adequação ergonômica, higiene, proteção individual e coletiva).

6. COMBATE À CORRUPÇÃO
6.1. A Unimed Vitória cumpre todas as leis de combate à corrupção vigentes no Brasil e possui programa de
integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, com vistas à prevenção dos atos previstos na Lei
nº 9.613/1998; de operações vedadas pela Lei nº 9.656/1998, e de atos lesivos à administração pública nacional
ou estrangeira, conforme o disposto na Lei nº 12.846/2013, no Decreto nº 8.420/2015 e na Resolução Normativa
da ANS nº 443/2019. A cooperativa atua de forma a manter uma relação transparente com o poder público, regida
pelos mais altos princípios éticos.
6.2. Não é tolerado oferecimento ou pagamento de vantagens indevidas a representantes dos setores público ou
privado, ou ainda, fornecer qualquer cortesia comercial com o propósito de influenciar decisão ou induzir a
realização de negócios com a cooperativa.
6.3. Não é tolerada a prática de quaisquer atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira;
tampouco é permitido o oferecimento de pagamentos ou vantagens a membros do poder público - incluindo as
empresas estatais - de modo a influenciar qualquer decisão a ser tomada nas transações em que a Unimed Vitória
estiver, de alguma forma, envolvida.
6.4. Os clientes finais da Unimed Vitória que sejam agentes públicos, assim como as pessoas jurídicas por eles
representados não receberão nenhum tipo de tratamento diferenciado ou privilegiado em relação a outros clientes,
em razão da sua função no serviço público.
6.5. É proibido o pagamento de viagens de cortesia e hospitalidade (diárias de hotel, despesas com alimentação e
entretenimento) para agentes públicos. De igual forma, é proibido o empréstimo de bens móveis ou imóveis,
valores, informações ou qualquer ato de favorecimentos a agentes públicos.
6.6. Todos os contatos realizados com agentes públicos devem ser feitos de forma direta, sem intermediários, por
meio dos canais oficiais de comunicação da Unimed Vitória, e as evidências (registros), bem como a
documentação trocada durante as tratativas, devem ser devidamente arquivadas.
6.7. Não é permitido obstruir ou dificultar investigações ou fiscalizações realizadas por quaisquer agentes
públicos. A postura da Unimed Vitória será sempre colaborativa. Entretanto, o fato deverá ser imediatamente
comunicado ao setor Jurídico da cooperativa para que a situação seja conduzida da forma mais apropriada.
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6.8. No que se refere à participação em licitações e celebração de contratos com o poder público, a Unimed
Vitória cumpre todas as leis e normas aplicáveis, tendo sempre conduta ética e transparente, sendo vedada
qualquer prática que seja lesiva à Administração Pública.

7. RELAÇÕES COM FORNECEDORES
7.1. A Unimed Vitória não tolera ilicitudes e determina que os fornecedores tenham plena adesão às diretrizes do
seu Código de Conduta e de suas políticas internas. Todas as informações que venham do fornecedor devem ser
verdadeiras e transparentes, especialmente aquelas relativas à contratação, ao cumprimento do contrato, aos
aspectos financeiros, fiscais e jurídicos, ou qualquer fato que possa interferir na relação firmada.
7.2. Em observância à legislação pertinente ao combate à corrupção e às boas práticas de integridade
corporativa, a Unimed Vitória adota como critérios para a contratação de terceiros e parceiros de negócios, o
melhor custo benefício, a eficiência, a boa conduta social, ambiental e ética, boas práticas de gestão, além da
existência de programas de integridade efetivos, quando a análise de risco apontar para esta necessidade.
7.3. Os critérios aplicáveis para a seleção de fornecedores que estabelecerão relações comerciais com a Unimed
Vitória têm referências técnicas, imparciais e transparentes, devendo ser observada, obrigatoriamente, a aplicação
do processo de due diligence, segmentado por atividade comercial e conforme análise de riscos aplicável. É
determinante a verificação da integridade do parceiro de negócio, incluindo possível envolvimento em casos de
corrupção e práticas de fraude contra a Administração Pública.
7.4. As contratações da Unimed Vitória devem passar pelo fluxo adequado, sendo o setor de Suprimentos o
responsável por conduzir negociações, salvo rede prestadora e OPME, que possuem procedimentos específicos.
Cooperados ou colaboradores de outro setor devem ater suas comunicações a questões de cunho técnico, não
estando autorizados a realizar negociações com fornecedores atuais, potenciais ou estabelecer outras parcerias
comerciais de qualquer natureza em nome da Unimed Vitória. Sempre deve haver segregação de função entre
aqueles que avaliam tecnicamente, realizam a due diligence e os responsáveis por solicitar e autorizar a
contratação.
7.5. Os fornecedores deverão aderir efetivamente às diretrizes da Unimed Vitória, especialmente aquelas
apontadas neste Código, no Manual do Fornecedor e no respectivo contrato.
7.6. A Unimed Vitória define altos padrões de excelência na prestação de serviços de saúde e espera-se que os
fornecedores também o façam. Neste sentido, à Unimed Vitória será permitida a fiscalização permanente dos
serviços prestados por terceiros e parceiros comerciais, de modo a assegurar a qualidade e a eficiência desejadas
com base nos padrões nacionais ou internacionalmente reconhecidos. A permanente qualificação dos
fornecedores também será exigida por meio de treinamentos de seus colaboradores e investimentos específicos,
sempre que necessário for.
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8. BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES
8.1. A posição profissional ocupada na Unimed Vitória não deve ser usada para a obtenção de vantagens
pessoais ou em troca de realização de negócios com a cooperativa. Assim, não podem ser aceitos, em
circunstância alguma, valores em espécie ou equivalentes (como por exemplo, vale-presentes, vouchers ou
cheques).
8.2. A aceitação de presentes em valores superiores ao equivalente a US$ 150 (cento e cinquenta dólares) é
proibida, quando recebidos no seu âmbito de atuação profissional vinculada à cooperativa. Caso a devolução seja
impossível ou a não aceitação implique em ato de descortesia, deve o presenteado procurar o seu gestor ou o
Compliance Officer para apresentar o bem recebido. O item será preferencialmente encaminhado à entidade de
caráter assistencial ou filantrópico apoiada pela Unimed Vitória; outra destinação dependerá de deliberação do
Comitê de Ética da cooperativa. Havendo dúvida quanto ao valor do presente recebido, poderá o presenteado
promover uma avaliação do item, apresentando-a, ato contínuo, ao seu gestor ou o Compliance Officer.
8.3. Brindes de caráter simbólico poderão ser recebidos. São assim considerados aqueles itens que:
a) Não tenham valor comercial;
b) Sejam distribuídos a título de propaganda ou cortesia, ou para divulgação de data comemorativa, marca
ou produto; e/ou
c) Sejam distribuídos de modo geral (e não a um único indivíduo).
8.4. A participação em seminários, conferências, palestras ou eventos custeados por terceiros deverá ser
comunicada formalmente ao gestor para que haja a avaliação e a aprovação do recebimento do convite por toda a
cadeia deliberativa (até o nível de diretor), quando for o caso. Cooperados, quando não forem vinculados a
nenhum gestor, atuando em nome da cooperativa devem obter a formalização da autorização junto à Diretoria.
8.5. Viagens de lazer, privilégios especiais, refeições e entretenimentos com altos valores oferecidos por
fornecedores ou parceiros que estejam em negociação direta com a Unimed Vitória não poderão ser aceitos em
nenhuma hipótese.
8.6. Os convites para eventos de relacionamento feitos a clientes e parceiros da Unimed Vitória deverão estar em
conformidade com o planejamento estratégico da área e deverão ser aprovados por toda a cadeia deliberativa (até
o nível de diretor).
8.7. Se houver dúvida quanto à aceitação de determinado brinde ou presente, você deve fazer os seguintes
questionamentos:
a)

Esta oferta pode estar relacionada com a negociação que está em andamento?

b)

O valor do bem ofertado está fora dos limites permitidos pela Unimed Vitória?

c)

Ainda que os valores estejam dentro do limite, o recebimento desse bem pode implicar em um agir
diferenciado em relação a esse fornecedor ou parceiro ofertante?
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d)

Eu ficaria constrangido por contar para outras pessoas que recebi este bem?

e)

Me sinto obrigado a conceder favores ou tratamento diferenciado em troca do recebimento do brinde ou
presente?

Se a resposta for “sim” para qualquer uma dessas perguntas ou caso se sinta desconfortável com a proposta,
NÃO ACEITE!
8.8. As regras deste item não se aplicam a presentes dados ou recebidos entre cooperados e/ou colaboradores a
título de amizade ou coleguismo. Festas de final de ano das equipes (ou equivalentes) poderão ter a participação
dos terceirizados que atuam no setor. Porém, em ambos os casos, se o presente ou a participação no evento
estiverem relacionadas a vantagens indevidas, assédio ou qualquer outra conduta antiética ou ilícita, o ato será
considerado violação a este Código de Conduta.

9. CONFLITO DE INTERESSES
9.1. Conflito de interesses é qualquer situação gerada pelo confronto entre o interesse da cooperativa e o
particular, que possa comprometer o interesse da organização ou influenciar, de maneira imprópria, o
desempenho da atuação profissional.
9.2. Uma situação de conflito de interesses ocorre quando uma pessoa está dividida entre mais de um papel na
sua relação com a cooperativa. É inerente ao nosso negócio, muitos cooperados e colaboradores trabalham
também em outras instituições de saúde e frequentemente nos encontramos no papel de cliente. Por estas
características de múltiplos papeis, não é possível se eliminar todas as situações de conflito de interesses que
possam surgir, o que podemos fazer é reduzir os riscos relacionados ao conflito e garantir que todas as pessoas,
em suas funções, tomem as melhores decisões para a cooperativa, independente de outros papeis que
desempenhem.
9.3. Para garantir o cumprimento dessas diretrizes é necessário estarmos atentos a qualquer situação que possa
interferir na capacidade de proteger os interesses da Unimed Vitória.
9.4. O desenvolvimento pessoal e o empreendedorismo serão sempre apoiados pela Unimed Vitória, porém não
poderão estar em conflito com os interesses da cooperativa. Para tanto, é necessário estarmos atentos a
quaisquer atividades, interesses ou relações que possam interferir na capacidade de agir no melhor proveito para
a cooperativa.
9.5. Dentre outras, são condutas vedadas aos cooperados, colaboradores, terceirizados, fornecedores e parceiros
comerciais, inclusive praticadas por meio de familiares ou pessoas que guardem relações pessoais e/ou de
interesses comuns ao público-alvo deste Código:
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a) Agir de forma a priorizar o interesse pessoal que afete a capacidade de avaliação de pessoas físicas ou
jurídicas que estejam em negociação com a Unimed Vitória;
b) Receber valores ou vantagens que configurem retribuição para obtenção de negociação junto à Unimed
Vitória ou a terceiros;
c) Utilizar bens ou informações da cooperativa, ou o próprio cargo, para obter vantagens pessoais;
d) Estabelecer relações comerciais por meio das quais se obtenha privilégios;
e) Valer-se de informações confidenciais para qualquer finalidade estranha aos interesses da Unimed;
f)

Aceitar participação em eventos, com ou sem despesas de deslocamento e hospedagem, pagas por terceiros;
exceto quando houver necessidade de verificação técnica da solução ou serviço oferecido, e estes forem ao
encontro das necessidades da Unimed Vitória, mediante autorização da cadeia deliberativa (até nível de
diretor);

g) Desenvolver tarefas ou assumir responsabilidades que afetem as funções a serem desenvolvidas e/ou que
prejudiquem os interesses da cooperativa, inclusive a comercialização de produtos ou serviços durante o
horário de trabalho e/ou dentro das instalações da Unimed Vitória;
h) Solicitar emprego ou benefício para si ou para terceiros em empresas de clientes, terceiros ou parceiros
comerciais;
i)

Solicitar que sejam burlados processos seletivos para contratações de colaboradores ou fornecedores;

j)

Deixar de comunicar à área de Gestão de Pessoas a participação de candidato que seja familiar ou de seu
conhecimento pessoal, em processo seletivo promovido pela Unimed Vitória;

k) Desenvolver atividade que concorra com a atividade da Unimed Vitória.
9.6. Não é permitido que familiares até o segundo grau trabalhem no mesmo setor ou tenham relação de
subordinação direta.
9.7. Todos os processos seletivos são conduzidos mediante critérios objetivos de seleção, aos quais estarão
submetidos todos os candidatos.
9.8. O conflito de interesses também deve ser combatido nas relações com a Administração Pública, inclusive por
meio da imparcialidade nas contratações de agentes públicos e seus familiares, se for o caso.
9.9. No que diz respeito aos relacionamentos íntimos pessoais, eles são permitidos, desde que não haja
subordinação direta, entre os envolvidos e desde que não trabalhem no mesmo setor.
9.10. Caso surja alguma situação que envolva interesses pessoais conflitantes ou potencialmente conflitantes
com os interesses da Unimed Vitória, devemos informar imediatamente ao gestor do setor, ao setor de Recursos
Humanos ou ao Compliance Officer para que haja o adequado tratamento da situação.
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10. SIGILO DAS INFORMAÇÕES

10.1. Todas as informações acessadas no âmbito das atividades da cooperativa são consideradas confidenciais e
só podem ser utilizadas exclusivamente para suas finalidades. A Unimed Vitória considera a informação um ativo
de grande valor, que deve ser tratado com responsabilidade e confidencialidade. Portanto, devemos:
a)

Preservar

o

caráter

confidencial

das

informações

e

dados

pessoais

que

estejam

acessíveis,

independentemente de sua natureza (comercial, estratégica ou tecnológica);
b)

Mantê-las na esfera exclusiva das pessoas envolvidas no processo e jamais utilizá-las para benefício próprio;

inclusive após o fim do vínculo com a cooperativa;
c)

Ter cuidado ao tecer comentários sobre as atividades, estratégias e demais informações da cooperativa;

d)

Obter autorização prévia do gestor responsável ou da Diretoria para fornecer dados ou promover palestras,

conferências, apresentações, publicações, trabalhos acadêmicos ou artigos que alcancem o público externo, em
que sejam expostas informações da Unimed Vitória;
e)

Seguir a política de segurança da informação e proteção de dados garantindo a confidencialidade, integridade

e correta utilização de informações e dados, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
LGPD (13.709/2018);
f)

Adotar as medidas necessárias para que documentos com informações confidenciais não sejam

encaminhados para pessoas não autorizadas, sejam elas vinculadas ou não à cooperativa;
g)

Destruir de forma adequada os documentos que contenham informações confidenciais e que serão

descartados, sejam eles físicos ou eletrônicos;
h)

Comunicar ao gestor responsável ou ao Encarregado de Dados todo e qualquer incidente relacionado à

segurança da informação que for identificado dentro ou fora da cooperativa, para que possam ser tomadas as
devidas providências;
i)

Prezar pela qualidade dos dados inseridos nos sistemas;

j)

Reportar o mais rápido possível à área de Tecnologia da Informação qualquer não conformidade operacional

encontrada nos sistemas.
10.2.

Os recursos e equipamentos disponibilizados para o exercício da atividade profissional são bens de

propriedade da Unimed Vitória e devem ser utilizados exclusivamente para as atividades de interesse da
cooperativa. Por este motivo, à instituição reserva-se o direito de controlar e monitorar todo e qualquer acesso,
armazenamento ou processamento feito por meio desses dispositivos.
10.3.

A Unimed Vitória está comprometida em seguir todas as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados

Pessoais – LGPD (13.709/2018), seguindo os princípios de finalidade, adequação, necessidade, livre acesso,
qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de
contas.
10.4.

Por fim, cabe destacar que todo dado pessoal referente à saúde é considerado sensível e merece

tratamento diferenciado. Em especial aqui destacamos o prontuário do paciente, que é considerado sigiloso pelas
normas do Conselho Federal de Medicina (CFM) e só pode ser acessado por profissionais que estejam envolvidos
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na assistência do paciente, pelo próprio paciente ou por seu representante legal, se menor ou incapaz. Por este
motivo, é proibido o acesso a prontuários, ou qualquer tipo de tratamento, por pessoa não autorizada, seja
cooperado, colaborador ou terceiros.
10.5.

As informações clínicas dos beneficiários e todos os dados pessoais que possam causar riscos ou danos,

inclusive morais aos mesmos, estão seguros e protegidos com confidencialidade pela Unimed Vitória.

11. LIVROS, RELATÓRIOS FINANCEIROS E FISCAIS
A integridade dos dados e as informações contidas nos relatórios e livros da cooperativa é de responsabilidade de
todos. Esses registros devem ser arquivados com informações que reflitam com exatidão todas as transações da
Unimed Vitória e devem preservar as informações que lhes deram origem. Os registros precisam ser feitos de
forma a permitir a elaboração das demonstrações financeiras de forma clara e a utilização dos ativos a serem
informados aos órgãos competentes e à Assembleia Geral da cooperativa.

12. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
12.1.

A Unimed Vitória reconhece a saúde e a segurança no local de trabalho como direito fundamental. A

cooperativa prioriza um ambiente de trabalho seguro e adequado ao desenvolvimento das atividades profissionais
e atua preventivamente para eliminar quaisquer condições que ameacem a integridade de suas instalações e dos
seus colaboradores, cooperados e terceiros.
12.2.

É obrigatória a observância de normas e procedimentos de saúde e segurança pelos cooperados,

colaboradores terceirizados, fornecedores e parceiros comerciais para a realização de suas atividades
profissionais, incorporando às suas rotinas diárias o uso de equipamentos de proteção individual e coletivos,
quando a função assim exigir.
12.3.

Ninguém deve aceitar executar qualquer atividade em condição de falta de segurança, que coloque em

risco a sua integridade física e a de outros. Pessoas não autorizadas ou não habilitadas para a atividade não
poderão executá-las em nenhuma hipótese.
12.4.

É proibido o porte e uso de armas de qualquer tipo nas instalações da Unimed Vitória, exceto segurança

privada contratada. Não se admite produção, uso, posse, compra, venda, ou tráfico de entorpecentes nas
instalações da cooperativa. Igualmente, não é permitido estar sob influência de drogas enquanto estiverem
desempenhando as suas atividades profissionais.
12.5.

O consumo de bebidas alcóolicas em eventos patrocinados pela cooperativa será permitido, mediante

autorização expressa, em ocasiões comemorativas, em locais previamente definidos, observada a moderação no
consumo.
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13. INTERAÇÃO COM OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
13.1.

Somente pessoas autorizadas poderão prestar declarações ou fornecer informações para os meios de

comunicação, independentemente do assunto. Quaisquer solicitações de informações relativas à Unimed Vitória
deverão ser encaminhadas para o setor de Comunicação.
13.2.

Nenhum cooperado, colaborador, terceiro ou parceiro comercial está autorizado a se envolver em

qualquer atividade de relações públicas em nome da Unimed Vitória, quer seja com os meios de comunicação,
fornecedores ou clientes.
13.3.

Caso verifique uma reportagem negativa publicada sobre a Unimed Vitória, deverá ser comunicado o

gestor responsável ou o setor de Comunicação da cooperativa. Somente pessoas autorizadas poderão falar em
nome da Unimed Vitória.

14. BENS DA COOPERATIVA (ATIVOS), E-MAIL E INTERNET
14.1.

Os equipamentos, sistemas e serviços da Unimed Vitória, incluindo computadores, telefones, intranet,

acesso à internet, e-mail, dentre outros, deverão ser utilizados exclusivamente para fins profissionais relacionados
com o desempenho de função.
14.2.

Desta forma, a Unimed poderá monitorar e registrar, a qualquer momento, a utilização desses

equipamentos, podendo, ainda, interceptar qualquer comunicação realizada através destes instrumentos.
14.3.

A utilização destes equipamentos para fins inapropriados e não autorizados, tais como transferência de

músicas e software não autorizado, imagens, vídeos, conteúdos pornográficos e material protegido por direitos
autorais é vedada e constitui falta grave.
14.4.

A Unimed Vitória não tolerará o uso de seus equipamentos e/ou instalações de forma que comprometa a

sua reputação ou os seus interesses.

15. USO DAS REDES SOCIAIS
15.1.

A Unimed Vitória incentiva o uso das redes sociais com responsabilidade, transparência e moderação. É

permitido o uso dos equipamentos da empresa para acesso às redes sociais em horário de trabalho, obedecendo
critérios de acesso, com vistas a facilitar a comunicação, a colaboração e a inovação, porém, o uso não poderá
interferir na produtividade e na concentração dos colaboradores e cooperados para a realização das atividades
profissionais.
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É muito importante que os colaboradores e cooperados, ao se manifestarem nas redes sociais, estejam

atentos para não violar dados confidenciais da cooperativa, a privacidade dos nossos clientes e a propriedade
intelectual. Imagens do ambiente corporativo poderão ser divulgadas seguindo as regras da política de redes
sociais, respeitando a privacidade dos clientes e especificidades da área assistencial, sendo proibido o
compartilhamento de imagens de pacientes em atendimento, conforme determina o Conselho Federal de
Medicina. Vazamentos de informações que exponham a cooperativa e os clientes não serão tolerados.
15.3.

Quanto à concorrência, a Unimed Vitória, amparada nos mais altos padrões de integridade, manifesta o

respeito à concorrência e a lealdade nas relações com o mercado. Por isso não permitirá que sejam divulgadas
informações ofensivas à concorrência.
15.4.

Publicações com conteúdo falso, discriminatório e ofensivo também não serão permitidas, especialmente

quando expuserem negativamente a imagem da cooperativa.
15.5.

A Unimed Vitória não tolerará as seguintes práticas:

a) Postar conteúdo que possa ser interpretado como preconceituoso ou discriminatório em relação a origens,
credos, raças/etnias, gêneros, idades, culturas, religiões e orientação sexual;
b) Postar qualquer tipo de material publicitário e/ou merchandising não autorizado pelo setor de Marketing da
cooperativa;
c) Postar publicidade ilícita, enganosa ou com conteúdo político-partidário em nome da Unimed Vitória;
d) Divulgar informações sigilosas ou de questões internas da cooperativa;
e) Postar fotos com clientes ou pacientes que estejam em atendimento nas unidades da Unimed Vitória.

16. COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE
A Unimed Vitória atua no ramo da saúde suplementar priorizando a ética e a transparência nas relações firmadas
com todos os stakeholders. Todos os envolvidos na cadeia de negócios da Unimed Vitória devem priorizar o ato
de cuidar do próximo, consolidando os laços de convivência e cooperação entre as pessoas, com vistas à
valorização do indivíduo e à formação de um ambiente socialmente responsável.
Como forma de ratificar a sua atuação nos mais altos padrões de integridade a Unimed Vitória reafirma o seu
compromisso de:
a) Agir em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU
(Organizações das Nações Unidas), contribuindo para sua consecução;
b) Praticar em suas relações comerciais as diretrizes estabelecidas pelo Pacto Empresarial pela Integridade e
Contra a Corrupção, do qual é signatária, repudiando qualquer ato de corrupção ou violação de princípios
éticos no relacionamento com seus stakeholders;
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c) Cumprir o que prescreve o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo e Infantil, do qual é
signatária por meio do Instituto Unimed Vitória, na promoção do trabalho decente, na integração social dos
trabalhadores e no combate ao aliciamento;
d) Reportar seu Relatório de Gestão e Sustentabilidade por meio das melhores práticas de comunicação na
metodologia Global Reporting Initiative (GRI) e mantê-la disponível a quem possa interessar.
e) Respeitar as leis e as normas vigentes no país;
f)

Promover o desenvolvimento social sustentado, buscando o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e
ambiental;

g) Praticar e disseminar ações que contribuam para a utilização dos recursos naturais de forma consciente.

17. COMPROMISSO COM OS DIREITOS HUMANOS
A Unimed Vitória apoia a disseminação dos princípios indicados na Declaração Universal dos Direitos Humanos
das Nações Unidas, na Declaração dos Princípios e Direitos Fundamentais e dos Direitos no Local de Trabalho da
Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O pleno apoio é refletido nas nossas políticas e neste Código, aplicável nas relações com colaboradores,
fornecedores, clientes e comunidades onde são desenvolvidas as atividades da cooperativa.

18. CANAL DE DENÚNCIAS
18.1.

Sempre que houver conhecimento de práticas que contrariem as leis, a ética e as diretrizes do nosso

Código de Conduta qualquer pessoa poderá valer-se do Canal de Denúncias. Mas lembre-se: o Canal de
Denúncias é ferramenta para relatar situações graves e só deve ser usado quando não existirem outros meios
para se resolver a situação ou quando para relatar o fato for necessário o anonimato.
18.2.

Conflitos cotidianos dentro do ambiente de trabalho devem ser solucionados com empatia e flexibilidade e

é responsabilidade do gestor manter o bom clima entre as pessoas.
18.3.

A Unimed Vitória conta com um canal próprio para a formalização de relatos sobre violação de leis e

normas internas ou externas, corrupção ou desvios éticos praticados por cooperados, colaboradores,
terceirizados, fornecedores ou parceiros comerciais, no âmbito das atividades relacionadas à cooperativa. O Canal
de Denúncias da Unimed Vitória funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana, podendo ser acessado de forma
anônima pelo:
0800-600-1417;
www.contatoseguro.com.br/unimedvitoria;
Aplicativo Contato Seguro.
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O processo de apuração de todas as denúncias é sigiloso e poderá contar com entrevistas, análise de

documentos, de imagens e outras evidências que contribuam com a elucidação dos fatos. Para isso, os Comitês
responsáveis pelo processo de investigação poderão ter acesso a todos os níveis de informação da cooperativa
que se façam necessários. Caso o cooperado, colaborador, terceirizado, fornecedor ou parceiro comercial seja
convidado a participar de uma entrevista ou fornecer informações deverá contribuir, pois assim ajudará a
cooperativa a melhorar os seus processos, entregas e ambiente.
18.5.

O denunciante de boa-fé, assim como as pessoas que prestarem informações estarão protegidas pelo

sigilo, sendo terminantemente proibida qualquer forma de retaliação ou represália.
18.6.

MAS ENTÃO, O QUE DEVEMOS DENUNCIAR?

Em caso de suspeita de conduta antiética, ilegal ou que contrarie o Código de Conduta, cabe ao colaborador,
cooperado, terceirizado, fornecedor ou parceiro comercial a responsabilidade de dar todas as informações das
quais tem conhecimento e que acredita serem verdadeiras. Um detalhe pode fazer uma grande diferença. Quanto
mais detalhada for a denúncia a ser feita, maior será a chance de êxito nas investigações.
18.7.

O que devemos fazer quando apenas suspeitamos de uma conduta irregular, mas não temos certeza?

Procure o gestor responsável, o Compliance Officer ou o setor Jurídico, mesmo que não haja certeza ou evidência
de conduta conflitante com as diretrizes deste Código. A omissão em não comunicar uma violação ao Código pode
colocar a cooperativa em risco e comprometer a sua reputação.
18.8.

Saiba ouvir; todos têm algo a dizer! A experiência de uns, aliada à inovação de outros, resultam num

ambiente de trabalho equilibrado e harmônico. Saiba trabalhar em equipe. A união faz a força!
18.9.

O “rádio corredor” não traduz a palavra da diretoria e não acrescenta nada ao seu trabalho. As

informações com credibilidade são divulgadas pelos canais oficiais ou que tenham a assinatura da alta gestão da
Unimed Vitória.
18.10. Nunca use o seu cargo ou posição para obter qualquer favorecimento; seja nas relações internas,
externas, no trato com fornecedores ou clientes.
Esta política entra em vigor na data de sua emissão, revogando-se as disposições em contrário.
Documento validado em reunião do Conselho de Administração no dia 26/10/2020.
Vitória, 26 de outubro de 2020.
Presidente do Conselho de Administração

Diretor Presidente da Cooperativa
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