Política
ANTICORRUPÇÃO

SETEMBRO de 2021

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Em conjunto com nosso Código de Ética, a Política Anticorrupção foi desenvolvida para reforçar nosso compromisso de tolerância zero à corrupção e reforçar a
importância de práticas de negócio éticas, justas e igualitárias, colaborando com o
cumprimento de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecido
pela Organização das Nações Unidas (ONU) - o objetivo 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes.
A Política Anticorrupção tem o objetivo de orientar todos que fazem parte, direta
ou indiretamente, do nosso time Home Doctor - nossos profissionais, parceiros de
negócio e fornecedores - sobre a legislação anticorrupção em vigência e guiá-los
quanto ao comportamento esperado diante das mais variadas situações enfrentadas
no nosso dia a dia de trabalho.
Ela estabelece uma estrutura de gestão efetiva para identificar situações críticas e
mitigar os riscos relacionados à corrupção, fraudes e pagamentos indevidos, conferindo responsabilidades claras aos profissionais e aos terceiros, bem como abordando estratégias para prevenção, detecção e resposta.
Ao notar algo que não parece certo é responsabilidade de cada um de nós fazer
perguntas e manifestar nossas preocupações, compartilhando com seu gestor, com
o Compliance ou através do Canal Seguro.
VAMOS JUNTOS FAZER O QUE É CERTO – SEMPRE E EM QUALQUER LUGAR!
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GLOSSÁRIO
Agente Privado: qualquer pessoa física que tenha relacionamento com a Home
Doctor ou que represente, direta ou indiretamente, uma empresa ou instituição;
Agente Público: pessoa que exerça cargo, emprego ou função pública em órgãos,
entidades, pessoas jurídicas controladas (direta ou indiretamente) pelo poder público, organizações públicas internacionais. Neste conceito estão inclusos representantes e colaboradores do município, estado ou federação, nacional ou estrangeiro
(como deputados, senadores, assessores, policiais, bombeiros, fiscais, inspetores,
auditores, colaboradores de escolas, universidades e hospitais públicos), representantes e colaboradores de partidos políticos;
Brinde: item sem valor comercial, com identificação ou logo da instituição, cuja finalidade é promover e reforçar a imagem organizacional;
Corrupção: promessa, oferta, doação, pedido ou aceitação, direta ou indiretamente,
de qualquer montante em dinheiro ou qualquer coisa de valor (bem, serviço ou facilidade) a qualquer pessoa da iniciativa pública ou privada (nacional ou estrangeira), para
si ou para terceiros, com a finalidade de influenciar ação ou obter vantagem comercial;
Doação: qualquer contribuição, financeira ou não, a terceiro de que não se espera
contrapartida;
Entretenimento: relacionado a diversão e recreação, como ingressos de cinema e
teatro, dentre outros eventos;
Fraude: conduta de má-fé praticada:
a.

para enganar ou ocultar realidade desfavorável à Home Doctor ou a terceiros e clientes para obter benefício, vantagem ou ganho desleal ou ilegal;

b.

falsa contabilização, aplicação incorreta de princípios contábeis e omissão,
falsificação ou alteração de registros contábeis, livros, relatórios, registros
fiscais, resultados de indicadores, outros documentos ou autorizações;

c.

roubo, furto, uso indevido ou incorreto dos recursos da Home Doctor, hora
de trabalho ou ativos (como edifícios, equipamentos, veículos, computadores, dinheiro, documentos, informações, bens, estoque, ações, software e
propriedade intelectual).

Hospitalidade: deslocamentos (terrestres, aéreos, marítimos), hospedagens e alimentação;
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Lavagem de Dinheiro: de acordo com a Lei da Lavagem de Dinheiro n0 9.613/1998,
é qualquer ato ilícito praticado com o objetivo de ocultar ou dissimular a natureza,
origem, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de infração penal;
Legislação Anticorrupção: a Lei Anticorrupção Brasileira n0 12.846/2013 e o Decreto
n0 8.420/2015 (que a regulamenta);
Patrocínio: custeio de recursos da Home Doctor a terceiros com a intenção de apoiar
a promoção de projetos, ações ou eventos de natureza social, cultural, esportiva,
educacional, para obter como contrapartida a divulgação da marca;
Retaliação: consequência negativa imposta a um denunciante após ter realizado
denúncia, questionamento ou manifestado preocupação através do Canal Seguro,
ou ainda por conta de sua participação em investigação interna;
Vantagem Indevida: oferta ou pagamento de algo (de valor ou não) para agente
público ou privado, para que deixe de fazer cumprir com seu dever, a fim de se
obter benefício.
APLICAÇÃO DA POLÍTICA
A Política Anticorrupção é aplicável a todos os profissionais diretos e indiretos da
Home Doctor (“HD” ou “empresa”), ou seja, administradores, colaboradores, estagiários, jovens aprendizes, parceiros de negócio e fornecedores.
DIRETRIZES ANTICORRUPÇÃO
Em concordância com nosso Código de Ética, a Home Doctor tem o compromisso
de conduzir seus negócios com ética, integridade, responsabilidade e transparência,
e em conformidade com a legislação anticorrupção, adotando uma filosofia de tolerância zero à corrupção.
Desta forma, não permitimos a nossos profissionais:
•

Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, a agentes públicos e
privados, brasileiros ou estrangeiros, ou terceiros a ele relacionados, com
o objetivo de obter (direta ou indiretamente) vantagem indevida para si ou
terceiros, ou para influenciar negócios, que seja em dinheiro, coisa de valor
ou em forma de benefícios, como presentes, entretenimento, hospitalidade,
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gratuidade ou desconto em serviços da Home Doctor, patrocínios ou outros
benefícios, pessoais ou profissionais;
•

Financiar, custear ou patrocinar a prática dos atos ilícitos previstos na lei;

•

Utilizar uma pessoa física ou jurídica como intermediário para ocultar
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos
atos praticados;

•

Dificultar ou interferir investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou
agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras, como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

•

Prejudicar o andamento de investigações internas, como apagar ou ocultar
documentos, fotos etc.;

•

Realizar pagamentos de facilitação, com a finalidade de acelerar processo
judicial ou administrativo, como obtenção de certidões e alvarás, concessão
de licenças, fornecimento de proteção policial e serviços alfandegários.

Da mesma forma não permitimos que nossos parceiros de negócio e fornecedores realizem quaisquer destas condutas em nome da HD.
Também não autorizamos condutas ou acordos ilegais e antiéticos, sob quaisquer circunstâncias, e orientamos constantemente nossa equipe sobre a importância de manter a integridade e transparência em nossas relações.
RELACIONAMENTO COM PARCEIROS DE NEGÓCIOS E FORNECEDORES
As concorrências para seleção de parceiros de negócio e fornecedores são realizadas através de processos de equidade e transparência, pautados por critérios éticos, técnicos, objetivos e de acordo com as diretrizes internas da empresa.
A HD realiza diligências para efetivar a contratação, mediante as informações
prestadas no Questionário de Avaliação de Terceiros e análise documental, com
o objetivo de verificar a imagem reputacional no mercado, situação financeira e
judicial, bem como identificar potencial conflito de interesses dos proprietários e
administradores.
Para ratificar as diretrizes do Código de Ética, esperamos que nossos parceiros e
fornecedores cumpram as disposições contidas nesta política e na legislação anticorrupção, assim como adotem os mesmos padrões éticos que a Home Doctor adota
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para si. Desta forma, não permitimos que ajam em nome da HD para praticar qualquer conduta ilegal, antiética ou inadequada, quer seja com fundos da HD ou próprios, agindo diretamente ou por intermédio de outro indivíduo ou entidade.
RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS
O contato com agentes públicos, incluindo interações decorrentes de fiscalizações, obtenção de autorizações, licenças e alvarás, ou por qualquer outro motivo,
deve ser realizado por profissional devidamente autorizado. A Home Doctor recomenda que reuniões com agentes públicos sejam realizadas, sempre que possível,
por ao menos dois representantes da empresa. Todas as informações prestadas devem ser claras, precisas e completas.
Tal contato deve ser realizado de preferência por e-mail, que deve ser devidamente arquivado para resguardar os interesses da empresa em eventual demanda
judicial. A Home Doctor não permite qualquer comunicação com agentes públicos
através de e-mails e celulares particulares.
Em caso de solicitação de pagamento ou concessão de vantagem por agente
público a de nossos profissionais, este deve negá-lo de forma clara e imediatamente
reportar ao Compliance.
BRINDES, PRESENTES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE
Recebimento por parte de nossos profissionais
A Home Doctor autoriza o recebimento de brindes de qualquer valor, desde que
visível a logomarca da organização remetente.
É permitido o recebimento de presentes, entretenimento, hospitalidade e gentilezas que não ultrapassem o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Para ambos os casos, o recebimento é autorizado desde que:
•

não tenham como objetivo influenciar qualquer tipo de decisão por parte da
Home Doctor ou gerar expectativa de benefício ou vantagem;

•

não sejam frequentes;

•

os parceiros de negócio ou fornecedores não façam parte de processo de contratação em andamento;

•

estejam em conformidade com a Política Anticorrupção da HD.
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Não é permitido o recebimento de dinheiro em espécie, independentemente do
valor, mesmo quando destinado ao custeio de despesas com hospitalidade, bem
como não é permitido o aceite de vale-compra, vale-presente e voucher.
Quaisquer itens recebidos devem ser imediatamente reportados ao Compliance,
por e-mail, contendo fotos dos produtos e dados do remetente. Caso as condições
de recebimento não tenham sido respeitadas, o item poderá ser devolvido ao remetente ou realizado sorteio, conforme avaliação prévia do Compliance.
Convites para eventos, palestras ou workshops com despesas custeadas por terceiro ou cliente, podem ser aceitos desde que os valores envolvidos não ultrapassem
o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e se o evento não tiver objetivo influenciar ou
gerar expectativa de negócio ou outra situação que configure conflito de interesses.
Em caso de dúvidas sobre a aceitação, procure o Compliance.
Oferecimento de Gentilezas a Terceiros e Clientes
A Home Doctor permite o oferecimento de brindes, presentes, entretenimento e
hospitalidade a terceiros (que não agentes públicos), desde que cumpra os mesmos
requisitos sobre recebimento.
Se necessário o pagamento de despesas com deslocamento ou refeição a terceiros, em situações profissionais entre as partes, tais pagamentos somente serão
permitidos em casos pontuais, sem extravagâncias e de acordo com as diretrizes
internas da HD.
A agentes públicos é permitido somente o oferecimento de brindes institucionais,
devidamente identificados com a nossa logomarca. Se o produto não possuir um desses critérios ou se você tiver dúvidas quanto à natureza do objeto, não o ofereça.
Recomendamos que somente sejam ofertados brindes a agentes públicos em
eventos, workshops, palestras, congressos e nunca durante visita à Home Doctor
em virtude de fiscalização ou no decorrer de processo administrativo para obtenção de certidões, autorizações e licenças.
PATROCÍNIOS E DOAÇÕES
A Home Doctor realiza doações, contribuições, patrocínios e apoio a projetos sociais que estejam em linha com seu propósito e valores.
Para garantir que o patrocínio ou a doação não tenha como finalidade mascarar
atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, todas as solicitações devem ser encaminhadas para avaliação do Compliance (que avaliará a finalidade do patrocínio
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ou da doação, instituição a que se destina, sua reputação, natureza das atividades,
dentre outros fatores relevantes) e autorização prévia da Diretoria.
Quando se tratar de patrocínio, o beneficiário deve emitir recibo comprobatório e
assinar a Declaração de Conformidade de Patrocínio, disponibilizada pelo Compliance. O pagamento deverá ser correta e devidamente classificado e assim contabilizado pela Contabilidade.
O Compliance acompanha a materialização dos projetos a que se destinam
as doações, a fim de verificar o cumprimento do compromisso assumido pela
instituição/entidade, comunicando os órgãos competentes caso seja verificado
desvio de finalidade.
A Home Doctor respeita as diversas ideologias políticas, porém não permite que
sejam realizadas contribuições e doações de qualquer espécie para partidos políticos, coligações, comitês eleitorais ou candidatos.
LIVROS E REGISTROS
A Home Doctor trabalha constantemente no estabelecimento de controles internos adequados para salvaguardar seus registros contábeis, de forma que atendam às
práticas e princípios contábeis, à legislação tributária em vigor e às normas internas
e reflitam de forma precisa as transações e a disposição de bens.
Da mesma forma, nossos parceiros e fornecedores devem documentar e registrar
com precisão e acuracidade as despesas em nome da Home Doctor.
Não toleramos falsificação, adulteração, omissão ou manipulação em quaisquer
documentos como prontuários, receituários, atestados médicos, relatórios, indicadores de desempenho, recibos de despesas e não admitimos notas ou recibos de
despesas de itens que não foram adquiridos ou serviços que não foram prestados.
SITUAÇÕES SUSPEITAS
Elencamos algumas situações que possam representar ou anteceder condutas
ilegais e que nossos profissionais devem reportar imediatamente ao Compliance
caso as observe:
•

Operações com empresas de países conhecidos por práticas de corrupção;

•

Pagamentos ou despesas documentadas inadequadamente ou com rasuras;

•

Pagamentos oferecidos, solicitados ou efetuados em dinheiro (espécie), especialmente quando se tratar de valores altos;
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•

Falsificações e adulterações de produtos farmacêuticos, como produtos
sem princípio ativo ou com princípio ativo diferente do declarado no rótulo;

•

Propostas vantajosas, com preços fora da média de mercado ou com condições comerciais muito atrativas e não comumente praticadas no setor;

•

O terceiro/empresa ou indivíduo tem reputação de corrupto;

•

Contratação de agente público para trabalhos de consultoria;

•

Solicitação de pagamento em conta bancária em outro país, em mais de
uma conta bancária ou em nome diferente do terceiro;

•

Recusa de terceiro para a inclusão de cláusulas anticorrupção em seu contrato.

CANAL SEGURO
Se você se deparou com alguma situação em que tem dúvidas de como agir ou
qual decisão tomar, compartilhe com seu gestor (caso se sinta à vontade em fazê-lo),
com o Compliance, Gestão de Pessoas ou através do Canal Seguro.
O Canal Seguro da Home Doctor foi especialmente concebido para receber relatos de violações, irregularidades, desvios, suspeitas e preocupações de boa-fé, relacionadas aos princípios e diretrizes estabelecidas neste Código e nas demais políticas da HD. Todos podem acessá-lo pelo site www.homedoctor.com.br/canal-seguro/
ou encaminhar e-mail para etica@homedoctor.com.br.
Todas as denúncias são recebidas pelo Compliance e tratadas com confidencialidade pelo Comitê de Compliance (desde que não haja conflito de interesses). A
identidade dos reclamantes será preservada na medida em que permitido pela lei e a
conclusão poderá ser compartilhada com as partes envolvidas. Quando for relevante
e apropriado, terceiros poderão ser contratados para realizar as investigações.
Falsas acusações ou informações inverídicas relatadas de má-fé constituem violação a esta Política.
Não permitimos discriminação, penalização, exposição e retaliação ao denunciante de boa-fé, sendo vedada medida disciplinar ainda que a denúncia tenha se
mostrado improcedente. Situações que configurem ou pareçam configurar retaliação devem ser imediatamente reportadas ao Compliance ou Canal Seguro.
Para maiores detalhes, acesse nossa Política do Denunciante.
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CUMPRIMENTO DA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
O cumprimento desta Política é responsabilidade de todos os nossos profissionais, parceiros de negócio e fornecedores. O descumprimento de qualquer diretriz aqui estabelecida será devidamente avaliado pelo Comitê de Compliance e
poderá resultar em medidas disciplinares (como advertência, suspensão temporária, rescisão do vínculo empregatício) de acordo com a gravidade da violação,
sem prejuízo de consequências judiciais civis e criminais. Na hipótese de descumprimento por parte de parceiro de negócio ou fornecedor, o contrato poderá
ser rescindido antecipadamente.
Se as violações alegadas constituírem crime, as autoridades relevantes serão notificadas, sem prejuízo aos demais resultados descritos acima.
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