
 
 

REGRAS PARA O RECEBIMENTO DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES 

 

DOCUMENTO 03 DA POLICE (POLITICA DE INTEGRIDADE E CONDUTA ÉTICA) 

 

APROVAÇÃO: DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 

 

OBJETIVO 

 Estabelecer as principias diretrizes que devem ser observadas para a oferta, promessa e/ou 

recebimento de brindes, presentes e hospitalidades pelos colaboradores do Instituto Humaniza 

 

APLICAÇÃO:  

Esta Política é parte integrante do Programa de Integridade e Conduta Ética do Instituto Humaniza, 

sendo aplicável pela equipe efetiva interna da matriz, das filiais e dos postos de atendimento, bem 

como por contratações temporárias, terceirizados e qualquer pessoa que atue em nome do Instituto 

Humaniza. 

 O regramento descrito neste documento deve ser sempre utilizado e interpretado de forma sistêmica e 

conjunta com os demais documentos, normas e procedimentos que compõem o POLICE (Política de 

Integridade e Conduta Ética) do Instituto Humaniza, a saber:  

DOCUMENTO 001- Manual de Conduta Ética  

DOCUMENTO 002 – Normas Anticorrupção 

DOCUMENTO 003 – este documento 

DOCUMENTO 004 – Termo de Cooperação Técnica 

 

DEFINIÇÕES:  

Brindes: abrange quaisquer itens que não tenham valor comercial e que sejam distribuídos a título de 

cortesia, propaganda ou divulgação habitual, que contenha o logotipo ou outra referência da marca da 



 
 

pessoa jurídica que concedeu o brinde e que não se destinem a agraciar exclusivamente determinada 

pessoa.  

Presentes: abrange qualquer objeto ou serviço de uso ou consumo pessoal, sejam coisas ofertadas ou 

recebidas, inclusive em relação aos negócios, como, por exemplo, vinho, flores, cestas de presentes, 

roupas, ingressos para eventos ou algo de valor.  

Hospitalidades: abrange todos os transportes, viagens ou entretenimentos sociais e/ou para recepcionar 

pessoas, inclusive em conexão com os projetos do Instituto Humaniza como, por exemplo, fornecer 

qualquer transporte, convites para participação em eventos, sejam eventos patrocinados, promovidos 

ou apoiados, convite para apresentação de produtos e serviços (e qualquer acomodação, pagamento de 

diárias, refeições e/ou viagens fornecidas em conexão com o referido convite). Também inclui pagar 

ou proporcionar café da manhã, almoço ou jantar.  

Algo de valor: significa qualquer coisa que forneça benefício, incluindo, mas sem se limitar a dinheiro 

ou equivalentes, empréstimos, compra ou venda de serviços, produtos ou propriedades a preços 

inflacionados ou com desconto, vale-presentes, hospitalidade, carros, joias, melhorias em residências, 

viagens, garantias de empréstimo e ações ou outros valores mobiliários. Algo de valor também pode 

incluir benefícios intangíveis, tais como informações privilegiadas, dicas sobre ações ou assessoria 

para realizar uma transação comercial (por exemplo, fornecendo oportunidade de negócio a membro 

da família).  

Vantagem indevida: um privilégio ou benefício inapropriado, inconsistente com as práticas íntegras de 

mercado e ao qual o beneficiário usualmente não teria direito.  

 

DIRETRIZES GERAIS  

O Instituto Humaniza não proíbe a oferta e/ou aceite de Brindes, Presentes e/ou Hospitalidades 

adequados com propósito comercial legítimo e com o objetivo de iniciar ou estreitar relações, 

observadas as diretrizes dispostas abaixo, as diretrizes dispostas em outros normativos que compõem o 

Programa de Integridade ou ainda se estiver devidamente registrada em projeto aprovado:  

(I)   devem ocorrer de acordo com as normas e procedimentos do Programa de Integridade, o que 

inclui obter autorização interna nos casos aplicáveis, conforme exposto adiante;  

(II)   não podem incluir dinheiro ou equivalente (por exemplo, cupom de presente ou vouchers) e 

devem ocorrer em tipo, valor e quantidade adequados ao destinatário e ao momento;  



 
 

(III)   não podem ser feitos (a) com a intenção de influenciar de forma inadequada um terceiro para 

obter ou contratar projetos, negócios ou obter vantagem nos negócios, exceto no curso 

normal das atividades, (b) para premiar o fornecimento ou a retenção de projetos e negócios 

ou vantagem nos negócios ou (c) em troca explícita ou implícita de favores, favorecimentos, 

privilégios, vantagens comerciais, benefícios, seja de forma implícita ou explícita, ou 

qualquer tipo de retribuição ou contrapartida;  

(IV)    devem ocorrer em nome do Instituto Humaniza, e não em nome do colaborador; 

(V)    não devem ser caracterizadas como privilégio de um destinatário específico, mas como 

prática usual do ofertante, para seus públicos de relacionamento;  

(VI)    não devem ser providos com uma frequência desarrazoada ou para o mesmo destinatário, de 

forma que possa aparentar alguma suspeição ou impropriedade; 

(VII)    não devem ocorrer de forma secreta;  

(VIII)    não devem afetar negativamente a reputação do Instituto Humaniza ou dar origem a ameaça 

ou litígio contra o Instituto Humaniza;  

(IX)    não devem envolver entretenimento considerado indecente, inapropriado para o público em 

geral, de natureza sexual ou que possa afetar de maneira adversa a reputação da Aliança ou 

qualquer item ilegal segundo a legislação anticorrupção aplicável;  

(X)   devem observar os procedimentos e regras internos do Instituto Humaniza para viagem 

(interestadual ou internacional), entretenimento social, acomodação e outras despesas 

associadas e reembolso de diárias;  

(XI)   só poderão ser aceitos se forem oferecidos voluntariamente por terceiros;  

(XII)   quando envolver Agentes Públicos, não devem ocorrer durante épocas de obtenção de 

autorização e/ou licenças, fechamento de contratos públicos, processo licitatório ou outros 

processos de concorrência nos quais qualquer sociedade controlada ou sob controle comum 

do Instituto Humaniza esteja participando;  

(XIII)   em relação a um Agente Público, a oferta e/ou aceite de Brindes, Presentes e/ou 

Hospitalidades só poderão ocorrer, sem a aprovação prévia do seu superior imediato e da 

diretoria, nas hipóteses descritas na tabela abaixo e desde que cumpridos os critérios a 

seguir: (a) se não forem em dinheiro (ou equivalente) (b) todas as regras do Programa de 

Integridade sejam observadas, (c) o valor agregado do Brinde, Presente ou Hospitalidade ao 

Agente Público seja inferior ao Valor Máximo, (d) o Brinde, Presente ou a Hospitalidade 

constitua cortesia normal nos negócios (tais como pagar por uma refeição ou um táxi 

compartilhado), (e) o Brinde, Presente ou a Hospitalidade não seja ou possa ser 



 
 

razoavelmente visto(a) como incentivo inadequado e (f) o Brinde, Presente ou a 

Hospitalidade tenha uma finalidade de negócio legítima. 

Em todos os outros casos, a aprovação prévia de seu superior imediato e da diretoria são necessárias.  

 

DÚVIDAS E DESCUMPRIMENTO 

Todas as dúvidas relativas ao tema de Brindes, Presentes e Hospitalidade podem ser encaminhadas à 

diretoria. Qualquer violação ao disposto nesta Política estará sujeita aos procedimentos e penalidades 

estabelecidos no Código de Ética e Conduta. 

Obs: O presente documento foi baseado na Política de Compliance da Aliança 

 

Barracão, RS 28 de maio de 2021 

 

 

       Magna Regina Tessaro Barp 

       Presidente 

Membros da Diretoria e Conselho Fiscal: 


