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 Política de conformidade para relacionamento 
com Administração Pública

OBJETIVO DESTA POLÍTICA

Esta Política tem por objetivo orientar e auxiliar a conduta dos colaboradores e prestadores de 
serviços, notadamente aqueles que interagem com o Poder Público representando a ÚNICA 
no desempenho das atividades que envolvam relacionamento com o Poder Público, bem 
como quanto a receber ou oferecer brindes, presentes, hospitalidades e outros benefícios, 
tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e 
situações que possam caracterizar suborno ou corrupção.

As disposições desta Política devem ser interpretadas em conjunto e complementam as 
diretrizes de conduta estabelecidas pelo Código de Ética da UNICA.

ABRANGÊNCIA

A presente Política abrange sede e filiais da UNICA, todos os colaboradores e prestadores de 
serviços de qualquer nível hierárquico e outros parceiros de negócio.

DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, alguns termos devem ser entendidos da seguinte forma:

a.   Agente Público: é todo aquele que:
•     Seja servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita 
anual; e
•     Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função 
pública em órgão, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país 
estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

b.   Brinde: Item que (i) não tenham valor comercial distribuídos a título de cortesia, propaganda 
ou divulgação habitual, que (ii) contenha o logotipo da pessoa jurídica que concedeu o brinde e 
que (iii) seja de caráter geral e, portanto, não se destine a agraciar exclusivamente determinada 
pessoa.

c.   Entretenimento: São atividades ou eventos que tenham como principal fim proporcionar 
lazer aos seus participantes, tais como festas, shows, eventos esportivos ou refeições 
comemorativas.

d.   Hospitalidade: compreende deslocamentos (aéreos, terrestres e/ou marítimos), 
hospedagens, alimentação, entretenimentos.

e.   Pessoas Politicamente Expostas: são todas as pessoas que exercem ou exerceram, no 
Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante nos últimos 5 (cinco) 
anos ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou ainda pessoas de seu 
relacionamento próximo, conforme o art. 1º, §6º, da Resolução nº 29 do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF).

RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO

Os colaboradores e prestadores de serviços deverão agir de forma ética e respeitosa no exercício 
de suas atividades, inclusive quando as atividades envolverem relacionamento com agentes 
públicos. Os Agentes Públicos devem ser capazes de notar que os colaboradores da UNICA 
seguem elevados padrões éticos e atuam com honestidade e retidão quando envolvidos em 
relações com esses Agentes.

a.   Corrupção

É vedada a todos os colaboradores e prestadores de serviços da UNICA a prática de qualquer 
ato de corrupção. A corrupção deve ser entendida como a oferta, entrega ou promessa, direta 
ou indiretamente, de qualquer vantagem indevida a agente público, ou terceira pessoa a ele 
relacionada. Tais práticas também estarão mais bem detalhadas na Política de Conformidade 
Anticorrupção.

O conceito de vantagem indevida não está limitado ao pagamento em dinheiro. Qualquer 
bem, favor ou serviço que tenha valor para o agente público poderá ser considerado uma 
vantagem indevida. Desse modo, presentes, viagens, prestação de serviços, troca de favores, 
entre outras vantagens podem ser consideradas vantagens indevidas e vir a expor a UNICA e 
os seus colaboradores a severas sanções previstas em lei. Importante avaliar a vantagem do 
ponto de vista do agente público, ou seja, eventual valor para o agente público, ainda que não 
possua valor para o colaborador ou prestador de serviço da UNICA.

A corrupção não se dá apenas diretamente. A oferta, promessa ou entrega de vantagem 
indevida é também vedada na sua forma indireta, ou seja, por meio de terceiros, como 
consultores, despachantes e demais representantes da UNICA.

b.   Fiscalizações, Investigações e demais interações com Poder Público

Conforme dispostos no Código de Ética os valores da UNICA devem ser também observados 
nas relações com agentes públicos, fiscalizadores, investigadores e reguladores. 
Os colaboradores e subcontratados da UNICA não devem dificultar ou intervir nas atividades 
de investigação ou fiscalização conduzidas pelo CADE, Ministério Público Federal, Receita 
Federal, IBAMA, Prefeituras, Polícia Federal, Bombeiros, Polícia Militar, entre outros.

As normas desta política e do Código de Ética também se aplicam às interações entre os 
colaboradores e prestadores de serviços da UNICA com agentes públicos dos Poderes 

Judiciários e Legislativo, bem como de outros órgãos como Cartórios. É vedada a adoção de 
procedimentos ou métodos não autorizados pelas normas aplicáveis e pelas políticas da 
UNICA, para obtenção ou promoção de documentos ou informações de interesse da UNICA.

c.   Interação com Agente Público

Reuniões: Os associados (quando em representação da UNICA), os colaboradores e 
prestadores de serviços devem agendar as reuniões com agentes públicos por meio do 
Outlook ou sistema de e-mails, agenda eletrônica ou calendário correlatos e manter 
controle das agendas, atas e pautas das reuniões, bem como locais e participantes em 
sistema interno de dados e servidores da UNICA.

Correspondências: Os colaboradores e associados (quando em representação da UNICA) 
deverão incluir, manter e registrar no arquivo ou meio de armazenamento de documentos 
e informações todas as correspondências (ofícios, cartas, e-mails, etc.) enviadas ou 
recebidas de Agentes Públicos.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES

a.   Formas Aceitáveis de Brindes, Presentes e Hospitalidades

Todos os brindes, presentes e hospitalidades recebidos ou entregues por colaboradores e 
prestadores de serviços de qualquer nível hierárquico devem ser declarados.

São aceitáveis os brindes institucionais e sem valor comercial (tais como materiais de escritório, 
agenda, caneta, calendário, boné, livro, etc.) e, portanto, poderão permanecer com o 
colaborador ou prestador de serviço.

Os brindes que tenham valor comercial, ainda que com a logomarca da empresa, presentes, 
ingressos de eventos esportivos e shows, são aceitáveis devendo ser observado a condição de 
que nenhum diretor, conselheiro, colaborador, prestador de serviços ou associada, quando em 
representação da UNICA,  poderá receber, oferecer, prometer, conceder ou autorizar, direta ou 
indiretamente, a doação de dinheiro ou qualquer objeto a qualquer pessoa relacionada com 
as atividades institucionais da UNICA, a fim de obter vantagens indevidas.

O Gestor de Conformidade irá receber e analisar as declarações de brindes, presentes ou 
hospitalidades realizadas e avaliar ao final a possibilidade do colaborador ou terceiro que 
recebeu permanecer ou determinar a entrega para a realização de sorteio entre os 
colaboradores e prestadores de serviços.

É proibido comercializar interna ou externamente os brindes, presentes, ingressos de eventos 
esportivos e shows que forem sorteados pela UNICA.

Se o colaborador ou terceiro tiver dúvida sobre a possibilidade de oferecer ou aceitar algum 
tipo de brinde ou presente a um Agente Público ele poderá contatar seu superior imediato ou 
o Gestor de Conformidade.

Refeições ou eventos para estreitamento de relações institucionais entre a ÚNICA e agentes 
públicos são permitidos, desde que observem todas as políticas de conformidade da ÚNICA, 
bem como haja prévia notificação ao Gestor de Conformidade e registro pelo Outlook ou 
sistema de e-mails, agenda eletrônica, calendário e mecanismos correlatos.

b.   Formas Vedadas de Brindes, Presentes e Hospitalidades

É proibido e intolerável que os colaboradores e prestadores de serviços solicitem favores ou 
presentes a terceiros com que façam negócios, seja para benefício próprio ou para membros 
de sua família, bem como é proibido que se dê a impressão de que uma transação, contrato ou 
decisão dependa de um favor, presente ou hospitalidade.

É proibido e intolerável que os colaboradores e prestadores de serviços aceitem como 
presente qualquer espécie em dinheiro ou equivalente, independente da quantia.

Os colaboradores e prestadores de serviços não devem receber brindes e presentes e 
hospitalidades em suas residências. Caso isso venha a ocorrer o colaborador deve declarar o 
quê; de quem; e sob que circunstâncias os itens foram recebidos em sua residência para 
análise da declaração pelo Gestor de Conformidade.

Sugestões ou dúvidas em relação ao conteúdo desta Política devem ser apresentadas ao 
Gestor de Conformidade, através do Canal de Denúncia.

DIVULGAÇÃO

Esta Política deverá ser disponibilizada para todos no servidor da UNICA e amplamente divulgada 
a todos os Conselheiros, Diretores, Colaboradores e prestadores de serviços da UNICA.
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Outlook ou sistema de e-mails, agenda eletrônica ou calendário correlatos e manter 
controle das agendas, atas e pautas das reuniões, bem como locais e participantes em 
sistema interno de dados e servidores da UNICA.

Correspondências: Os colaboradores e associados (quando em representação da UNICA) 
deverão incluir, manter e registrar no arquivo ou meio de armazenamento de documentos 
e informações todas as correspondências (ofícios, cartas, e-mails, etc.) enviadas ou 
recebidas de Agentes Públicos.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES

a.   Formas Aceitáveis de Brindes, Presentes e Hospitalidades

Todos os brindes, presentes e hospitalidades recebidos ou entregues por colaboradores e 
prestadores de serviços de qualquer nível hierárquico devem ser declarados.

São aceitáveis os brindes institucionais e sem valor comercial (tais como materiais de escritório, 
agenda, caneta, calendário, boné, livro, etc.) e, portanto, poderão permanecer com o 
colaborador ou prestador de serviço.

Os brindes que tenham valor comercial, ainda que com a logomarca da empresa, presentes, 
ingressos de eventos esportivos e shows, são aceitáveis devendo ser observado a condição de 
que nenhum diretor, conselheiro, colaborador, prestador de serviços ou associada, quando em 
representação da UNICA,  poderá receber, oferecer, prometer, conceder ou autorizar, direta ou 
indiretamente, a doação de dinheiro ou qualquer objeto a qualquer pessoa relacionada com 
as atividades institucionais da UNICA, a fim de obter vantagens indevidas.

O Gestor de Conformidade irá receber e analisar as declarações de brindes, presentes ou 
hospitalidades realizadas e avaliar ao final a possibilidade do colaborador ou terceiro que 
recebeu permanecer ou determinar a entrega para a realização de sorteio entre os 
colaboradores e prestadores de serviços.

É proibido comercializar interna ou externamente os brindes, presentes, ingressos de eventos 
esportivos e shows que forem sorteados pela UNICA.

Se o colaborador ou terceiro tiver dúvida sobre a possibilidade de oferecer ou aceitar algum 
tipo de brinde ou presente a um Agente Público ele poderá contatar seu superior imediato ou 
o Gestor de Conformidade.

Refeições ou eventos para estreitamento de relações institucionais entre a ÚNICA e agentes 
públicos são permitidos, desde que observem todas as políticas de conformidade da ÚNICA, 
bem como haja prévia notificação ao Gestor de Conformidade e registro pelo Outlook ou 
sistema de e-mails, agenda eletrônica, calendário e mecanismos correlatos.

b.   Formas Vedadas de Brindes, Presentes e Hospitalidades

É proibido e intolerável que os colaboradores e prestadores de serviços solicitem favores ou 
presentes a terceiros com que façam negócios, seja para benefício próprio ou para membros 
de sua família, bem como é proibido que se dê a impressão de que uma transação, contrato ou 
decisão dependa de um favor, presente ou hospitalidade.

É proibido e intolerável que os colaboradores e prestadores de serviços aceitem como 
presente qualquer espécie em dinheiro ou equivalente, independente da quantia.

Os colaboradores e prestadores de serviços não devem receber brindes e presentes e 
hospitalidades em suas residências. Caso isso venha a ocorrer o colaborador deve declarar o 
quê; de quem; e sob que circunstâncias os itens foram recebidos em sua residência para 
análise da declaração pelo Gestor de Conformidade.

Sugestões ou dúvidas em relação ao conteúdo desta Política devem ser apresentadas ao 
Gestor de Conformidade, através do Canal de Denúncia.

DIVULGAÇÃO

Esta Política deverá ser disponibilizada para todos no servidor da UNICA e amplamente divulgada 
a todos os Conselheiros, Diretores, Colaboradores e prestadores de serviços da UNICA.



 Política de conformidade para relacionamento 
com Administração Pública

OBJETIVO DESTA POLÍTICA

Esta Política tem por objetivo orientar e auxiliar a conduta dos colaboradores e prestadores de 
serviços, notadamente aqueles que interagem com o Poder Público representando a ÚNICA 
no desempenho das atividades que envolvam relacionamento com o Poder Público, bem 
como quanto a receber ou oferecer brindes, presentes, hospitalidades e outros benefícios, 
tendo em vista a necessidade de evitar conflitos de interesses reais, potenciais ou percebidos e 
situações que possam caracterizar suborno ou corrupção.

As disposições desta Política devem ser interpretadas em conjunto e complementam as 
diretrizes de conduta estabelecidas pelo Código de Ética da UNICA.

ABRANGÊNCIA

A presente Política abrange sede e filiais da UNICA, todos os colaboradores e prestadores de 
serviços de qualquer nível hierárquico e outros parceiros de negócio.

DEFINIÇÕES

Para fins desta Política, alguns termos devem ser entendidos da seguinte forma:

a.   Agente Público: é todo aquele que:
•     Seja servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 
concorrido ou concorra com mais de 50% (cinquenta por cento) do patrimônio ou da receita 
anual; e
•     Ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função 
pública em órgão, entidades estatais ou em representações diplomáticas de país 
estrangeiro, assim como em pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo 
poder público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais.

b.   Brinde: Item que (i) não tenham valor comercial distribuídos a título de cortesia, propaganda 
ou divulgação habitual, que (ii) contenha o logotipo da pessoa jurídica que concedeu o brinde e 
que (iii) seja de caráter geral e, portanto, não se destine a agraciar exclusivamente determinada 
pessoa.

c.   Entretenimento: São atividades ou eventos que tenham como principal fim proporcionar 
lazer aos seus participantes, tais como festas, shows, eventos esportivos ou refeições 
comemorativas.

d.   Hospitalidade: compreende deslocamentos (aéreos, terrestres e/ou marítimos), 
hospedagens, alimentação, entretenimentos.

e.   Pessoas Politicamente Expostas: são todas as pessoas que exercem ou exerceram, no 
Brasil ou no exterior, algum cargo, emprego ou função pública relevante nos últimos 5 (cinco) 
anos ou se têm, nessas condições, familiares, representantes ou ainda pessoas de seu 
relacionamento próximo, conforme o art. 1º, §6º, da Resolução nº 29 do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF).

RELACIONAMENTO COM O PODER PÚBLICO

Os colaboradores e prestadores de serviços deverão agir de forma ética e respeitosa no exercício 
de suas atividades, inclusive quando as atividades envolverem relacionamento com agentes 
públicos. Os Agentes Públicos devem ser capazes de notar que os colaboradores da UNICA 
seguem elevados padrões éticos e atuam com honestidade e retidão quando envolvidos em 
relações com esses Agentes.

a.   Corrupção

É vedada a todos os colaboradores e prestadores de serviços da UNICA a prática de qualquer 
ato de corrupção. A corrupção deve ser entendida como a oferta, entrega ou promessa, direta 
ou indiretamente, de qualquer vantagem indevida a agente público, ou terceira pessoa a ele 
relacionada. Tais práticas também estarão mais bem detalhadas na Política de Conformidade 
Anticorrupção.

O conceito de vantagem indevida não está limitado ao pagamento em dinheiro. Qualquer 
bem, favor ou serviço que tenha valor para o agente público poderá ser considerado uma 
vantagem indevida. Desse modo, presentes, viagens, prestação de serviços, troca de favores, 
entre outras vantagens podem ser consideradas vantagens indevidas e vir a expor a UNICA e 
os seus colaboradores a severas sanções previstas em lei. Importante avaliar a vantagem do 
ponto de vista do agente público, ou seja, eventual valor para o agente público, ainda que não 
possua valor para o colaborador ou prestador de serviço da UNICA.

A corrupção não se dá apenas diretamente. A oferta, promessa ou entrega de vantagem 
indevida é também vedada na sua forma indireta, ou seja, por meio de terceiros, como 
consultores, despachantes e demais representantes da UNICA.

b.   Fiscalizações, Investigações e demais interações com Poder Público

Conforme dispostos no Código de Ética os valores da UNICA devem ser também observados 
nas relações com agentes públicos, fiscalizadores, investigadores e reguladores. 
Os colaboradores e subcontratados da UNICA não devem dificultar ou intervir nas atividades 
de investigação ou fiscalização conduzidas pelo CADE, Ministério Público Federal, Receita 
Federal, IBAMA, Prefeituras, Polícia Federal, Bombeiros, Polícia Militar, entre outros.

As normas desta política e do Código de Ética também se aplicam às interações entre os 
colaboradores e prestadores de serviços da UNICA com agentes públicos dos Poderes 

Judiciários e Legislativo, bem como de outros órgãos como Cartórios. É vedada a adoção de 
procedimentos ou métodos não autorizados pelas normas aplicáveis e pelas políticas da 
UNICA, para obtenção ou promoção de documentos ou informações de interesse da UNICA.

c.   Interação com Agente Público

Reuniões: Os associados (quando em representação da UNICA), os colaboradores e 
prestadores de serviços devem agendar as reuniões com agentes públicos por meio do 
Outlook ou sistema de e-mails, agenda eletrônica ou calendário correlatos e manter 
controle das agendas, atas e pautas das reuniões, bem como locais e participantes em 
sistema interno de dados e servidores da UNICA.

Correspondências: Os colaboradores e associados (quando em representação da UNICA) 
deverão incluir, manter e registrar no arquivo ou meio de armazenamento de documentos 
e informações todas as correspondências (ofícios, cartas, e-mails, etc.) enviadas ou 
recebidas de Agentes Públicos.

DIRETRIZES ESPECÍFICAS BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES

a.   Formas Aceitáveis de Brindes, Presentes e Hospitalidades

Todos os brindes, presentes e hospitalidades recebidos ou entregues por colaboradores e 
prestadores de serviços de qualquer nível hierárquico devem ser declarados.

São aceitáveis os brindes institucionais e sem valor comercial (tais como materiais de escritório, 
agenda, caneta, calendário, boné, livro, etc.) e, portanto, poderão permanecer com o 
colaborador ou prestador de serviço.

Os brindes que tenham valor comercial, ainda que com a logomarca da empresa, presentes, 
ingressos de eventos esportivos e shows, são aceitáveis devendo ser observado a condição de 
que nenhum diretor, conselheiro, colaborador, prestador de serviços ou associada, quando em 
representação da UNICA,  poderá receber, oferecer, prometer, conceder ou autorizar, direta ou 
indiretamente, a doação de dinheiro ou qualquer objeto a qualquer pessoa relacionada com 
as atividades institucionais da UNICA, a fim de obter vantagens indevidas.

O Gestor de Conformidade irá receber e analisar as declarações de brindes, presentes ou 
hospitalidades realizadas e avaliar ao final a possibilidade do colaborador ou terceiro que 
recebeu permanecer ou determinar a entrega para a realização de sorteio entre os 
colaboradores e prestadores de serviços.

É proibido comercializar interna ou externamente os brindes, presentes, ingressos de eventos 
esportivos e shows que forem sorteados pela UNICA.

Se o colaborador ou terceiro tiver dúvida sobre a possibilidade de oferecer ou aceitar algum 
tipo de brinde ou presente a um Agente Público ele poderá contatar seu superior imediato ou 
o Gestor de Conformidade.

Refeições ou eventos para estreitamento de relações institucionais entre a ÚNICA e agentes 
públicos são permitidos, desde que observem todas as políticas de conformidade da ÚNICA, 
bem como haja prévia notificação ao Gestor de Conformidade e registro pelo Outlook ou 
sistema de e-mails, agenda eletrônica, calendário e mecanismos correlatos.

b.   Formas Vedadas de Brindes, Presentes e Hospitalidades

É proibido e intolerável que os colaboradores e prestadores de serviços solicitem favores ou 
presentes a terceiros com que façam negócios, seja para benefício próprio ou para membros 
de sua família, bem como é proibido que se dê a impressão de que uma transação, contrato ou 
decisão dependa de um favor, presente ou hospitalidade.

É proibido e intolerável que os colaboradores e prestadores de serviços aceitem como 
presente qualquer espécie em dinheiro ou equivalente, independente da quantia.

Os colaboradores e prestadores de serviços não devem receber brindes e presentes e 
hospitalidades em suas residências. Caso isso venha a ocorrer o colaborador deve declarar o 
quê; de quem; e sob que circunstâncias os itens foram recebidos em sua residência para 
análise da declaração pelo Gestor de Conformidade.

Sugestões ou dúvidas em relação ao conteúdo desta Política devem ser apresentadas ao 
Gestor de Conformidade, através do Canal de Denúncia.

DIVULGAÇÃO

Esta Política deverá ser disponibilizada para todos no servidor da UNICA e amplamente divulgada 
a todos os Conselheiros, Diretores, Colaboradores e prestadores de serviços da UNICA.

ALIMENTO E ENERGIA SUSTENTÁVEL
DO BRASIL PARA O MUNDO


