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Código de Conduta Fornecedores e Parceiros

A Opy Healthcare Gestão de Ativos e Investimentos S.A. (“Opy”) compreende 
os riscos aos quais está exposta, especialmente os riscos de contratação de forne-
cedores e parceiros para atuarem em seu nome e/ou na prestação de serviços que 
impactem nos negócios e atividades da Opy e suas subsidiárias/coligadas, grupo do 
qual faz parte o Instituto Opy.

Nesse sentido, o Instituto Opy busca atuar com fornecedores e parceiros que 
compactuam com seus valores e compartilham os mesmos compromissos com a 
ética, integridade e conformidade legal e regulatória. Portanto, seus fornecedores 
e parceiros devem conduzir suas atividades orientados pelos valores centrais do 
Instituto Opy de Sustentabilidade do setor de saúde pública, Respeito às pessoas, 
à Diversidade, Integridade e Transparência das ações de promoção da saúde.

1 . P R O P Ó S I T O ,  P R I N C Í P I O S  E 
V A L O R E S  O P Y
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2 .  O B J E T I V O  E 
A B R A N G Ê N C I A

Este Código de Conduta para Fornecedores e 
Parceiros (“Código”) se aplica a todo e qualquer 
prestador de serviços, fornecedor, consultor, 
cliente, parceiro de negócio, terceiro contratado 
ou subcontratado, locatário, sejam pessoas físi-
cas ou jurídicas, independentemente de contra-
to formal ou não, incluindo aquele que utiliza o 
nome do Instituto Opy para qualquer fim ou que 
presta serviços, fornece materiais, interage com 
o setor privado ou público em nome do Instituto 
Opy (todos em conjunto definidos neste Código 
como “Terceiros”, “Parceiros” ou “Fornecedo-
res”, conforme o contexto).

Ao aceitar este Código os Terceiros reconhecem 
que todos os acordos, contratos e relações co-
merciais com o Instituto Opy, existentes e fu-
turos, estarão sujeitos às disposições contidas 
neste documento.

É de responsabilidade dos Terceiros com os quais 
o Instituto Opy se relaciona divulgar a existência 
deste Código e suas disposições e disseminar as 
regras nele contidas aos seus próprios executivos 
e colaboradores, garantindo que os princípios 
éticos aqui mencionados sejam respeitados por 
todos atuando em nome ou benefício do Insti-
tuto Opy.
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3 .  D E V E R E S  D O S  F O R N E C E D O R E S 
E  P A R C E I R O S

Os Terceiros com os quais o Instituto Opy se relaciona comprometem-se a cum-
prir os seguintes deveres:
• Adotar conduta compatível com elevados padrões de integridade, honestidade e 

respeito, assim como zelar pela legalidade e observância das normas, condições 
e obrigações estabelecidas neste Código;

• Rejeitar, denunciar e combater qualquer forma de corrupção, pública ou privada, 
assim como qualquer favorecimento indevido de membros do Instituto Opy e/
ou terceiros;

• Comunicar o conhecimento de quaisquer atitudes antiéticas, ilegais ou duvido-
sas de que tenham conhecimento no desenvolvimento de suas atividades que 
possam comprometer os valores do Instituto Opy;

• Assegurar o acesso pleno às informações dos projetos de que são parte junto ao 
Instituto Opy e de qualquer serviço prestado em seu nome ou benefício;

• Garantir a proteção dos dados e a confidencialidade das informações prestadas 
pelo Instituto Opy em razão da prestação do serviço e parceria contratada;

• Informar situações de potencial conflito de interesses;
• Identificar e denunciar potenciais violações às melhores práticas de integridade 

envolvendo os membros e/ou terceiros do Instituto Opy.
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3.1. Parceria em Projetos e Patrocínios 

Os contratos de parceria e patrocínio serão realizados com o mais 
elevado padrão de transparência, integridade e legalidade e estabele-
cerão claramente as contrapartidas a serem tomadas pelos Parceiros, 
os quais devem cumpri-las nestes exatos termos sob pena de rescisão 
contratual e término da parceria.

Além disso, em respeito ao procedimento de due diligence de inte-
gridade do Instituto Opy, seus Parceiros se comprometem a fornecer 
os documentos e esclarecimentos solicitados pelo Instituto Opy neste 
âmbito, a fim de assegurar que a seleção se dê em respeito aos parâ-
metros do Instituto Opy.

3.2. Direito de Auditoria

Pelo prazo do respectivo contrato e 5 (cinco) anos a partir de então, os 
Terceiros concederão ao Instituto Opy, para fins de auditoria e moni-
toramento, o direito de acesso a quaisquer documentos e informações 
relacionados ao contrato.
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4 . V E D A Ç Õ E S

São vedadas, como prática explícita, por omissão 
ou cumplicidade, aos Terceiros com os quais o 
Instituto Opy se relaciona as seguintes condutas:
• Atuar com finalidades estranhas aos interesses 

do Instituto Opy;
• Oferecer ou aceitar, direta ou indiretamente, 

favores, presentes ou outras vantagens inde-
vidas que possam influenciar atitudes, decisão 
ou negócios em nome do Instituto Opy;

Instituto Opy
• Adotar qualquer atitude ou manifestar qual-

quer opinião que implique em algum tipo de 
discriminação na condução do serviço contra-
tado;

• Agir em prejuízo do Instituto Opy em razão de 
interesses particulares indevidos (conflitos de 
interesse);

• Ser conivente com infrações aos valores do 
Instituto Opy, a este Código, aos regulamen-
tos e leis aplicáveis.

Além disso, os Terceiros não poderão:
• Ser empresas dos ramos de tabaco, álcool, ar-

mas ou alimentos reconhecidamente prejudi-
ciais à saúde e causadores de doenças crônicas 

não transmissíveis, incluindo alimentos ultra 
processados, ou, ainda, serem financiados, pa-
trocinados ou apoiados por empresas de tais 
ramos;

• Constar do Cadastro de Empresas Inidôneas 
e Suspensas – CEIS, do Cadastro de Entida-
des Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – 
CEPIM ou da chamada “Lista Suja do Traba-
lho Escravo” (cadastro de empregadores que 
tenham submetido trabalhadores a condições 
análogas à de escravo);

• Ter ou apoiar práticas de trabalho escravo, tra-
balho infantil ou serem causadores de dano ao 
meio ambiente;

• Ser financiados por organizações com envol-
vimento de qualquer ato que gere, apoie ou 
cause violência, de qualquer natureza, contra 
crianças, mulheres, população LGBTQIA+, 
negra, e a povos tradicionais.

Cientes dessas vedações, qualquer Terceiro que 
se enquadrar nestas condições deverá declarar o 
impedimento ao Instituto Opy antes do início do 
relacionamento.
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4.1. Conflitos de Interesses
Todos os Terceiros com os quais o Instituto Opy se relaciona 
devem evitar situações que possam potencialmente configu-
rar conflito de interesses, o qual se dá quando o agente, priv-
ilegiando benefício próprio, age em detrimento dos valores e 
interesses do Instituto Opy, tomando uma decisão imprópria 
ou deixando de agir devidamente.
Exemplos de conflito de interesses são relações pessoais e/
ou familiares com algum membro do Instituto Opy que in-
terfiram nos critérios de seleção ou o desempenho de ativ-
idades vedadas pelo Instituto Opy.
Os Terceiros se comprometem a informar qualquer situ-
ação que, potencial ou efetivamente, configure um conflito 
de interesses através de formulário próprio constante do 
Anexo I deste Código.
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5 . D I S P O S I Ç Õ E S 
A N T I C O R R U P Ç Ã O

O Instituto Opy adota a política de tolerância zero 
para todo e qualquer recebimento ou oferta de van-
tagens indevidas em interações comerciais, tanto 
na esfera privada quanto na interação com agentes 
públicos.
Dessa forma, em nenhuma hipótese os Terceiros 
com os quais o Instituto Opy se relaciona estão au-
torizados a:
• Pagar ou receber qualquer forma de propina ou 

de suborno;
• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indireta-

mente, vantagem indevida com vistas à obtenção 
de qualquer favorecimento por agentes públicos 
ou privados, profissionais de saúde, prestadores 
de serviço e outros terceiros;

• Financiar, custear, patrocinar ou de qualquer 
modo subvencionar a prática de atos corruptos;

• Usar intermediários (“laranjas”) para encobrir os 
interesses ou a identidade do beneficiário do ato 
corrupto;

• Realizar pagamentos com vistas a agilizar ou faci-
litar a obtenção de licenças e autorizações, mes-
mo que devidas; e

• Obstaculizar fiscalizações conduzidas por autori-
dades públicas, devendo colaborar com os órgãos 
públicos de controle em seus trabalhos.

Por este Código, os Terceiros ficam cientes de que o 
Instituto Opy poderá rescindir imediatamente, sem 
qualquer tipo de ônus, os respectivos contratos por 
envolvimento em casos de corrupção.
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5.1. Relacionamento com Agentes Públicos

O Instituto Opy está ciente de que o relaciona-
mento com Agentes Públicos e Pessoas Politica-
mente Expostas eleva o risco do negócio e, por 
isso, requer cuidados adicionais por parte dos Ter-
ceiros, os quais se comprometem a:
• NÃO deixar nada implícito ou demorar para 

recusar um pedido indevido;
• NÃO deixar de dar publicidade às reuniões 

com agentes públicos ou realizar conversas in-
formais fora de órgãos públicos ou via telefone 
ou e-mail pessoal;

• NÃO custear despesas dos Agentes Públicos;

• NÃO oferecer ou aceitar brindes e hospitali-
dade, especialmente aqueles com o propósito 
de influenciar uma decisão de negócios;

• NÃO tratar de assunto que possam compro-
meter a imagem e a integridade do Instituto 
Opy e seus projetos.

Ainda, quando a interação com Agentes Públi-
cos ocorrer em situações de discussões legisla-
tivas, busca de apoio a projetos e promoção das 
ações do Instituto Opy, os Terceiros deverão agir 
com cautela adicional, privilegiando a transpar-
ência e o registro formal de quaisquer discussões 
e encontros.
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6 .  C A N A L  D E  I N T E G R I D A D E

O Instituto Opy incentiva seus Fornecedores e Parceiros a reporta-
rem de boa-fé ao Canal de Integridade da Opy quaisquer condutas 
que possam ser contrárias ao Código de Ética, às demais normas in-
ternas do Instituto Opy e à legislação aplicável.

A denúncia pode ser realizada de maneira confidencial e anônima por 
meio dos seguintes canais:
• Telefone: 0800 792 1001
• Internet: https://canalconfidencial.com.br/opyhealth/

O Instituto Opy examinará todas as denúncias recebidas e tomará as 
medidas necessárias, garantido o devido processo e ampla defesa aos 
denunciados, nos termos da legislação. O Instituto Opy não tolera 
qualquer tipo de retaliação contra os denunciantes de boa-fé.

https://canalconfidencial.com.br/opyhealth/ 
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H I S T Ó R I C O  D E  R E V I S Ã O

O presente Código e outros documentos relacionados estão 
sujeitos a monitoramento contínuo e serão periodicamente 
atualizados conforme entenda-se necessário para assegurar 
efetividade das medidas de Integridade do Instituto Opy.


