POLÍTICA DE
CONFLITO DE
INTERESSES

Novembro, 2019

OBJETIVO
O propósito desta política é disseminar a cultura empresarial e reforçar os preceitos do Código
de Ética da BIOHOSP, detalhando a todos os colaboradores as situações em que possam ocorrer
conflitos de interesse, orientando-os sobre como proceder para mitigá-los e tratá-los.

DEFINIÇÕES
A presente política define princípios e parâmetros para o estabelecimento e manutenção de relacionamentos comerciais, bem como para a efetivação de negócios, de forma a permitir a identificação e a gestão de conflitos de interesse nas atividades, efetivos ou potenciais, e suas possíveis
consequências.
Conflitos de Interesse
Sempre que um colaborador estiver diante de uma situação ou decisão a ser tomada em nome da
BIOHOSP, que poderia ser influenciada em função da pessoa com quem se está interagindo, seja
física ou jurídica, ainda que efetivamente tal contexto não influencie na atitude ou na decisão,
está-se diante de um conflito de interesse, mesmo que potencial.
O Conflito de Interesse é percebido em razão da potencialidade de uma decisão ou atitude ser
tomada influenciada por um fator alheio aos elementos efetivamente essenciais para norteá-la.
Não significa que o colaborador tomaria a decisão levando em conta o elemento ou a pessoa que
o influenciou. Significa que é possível se supor que houve a chance de essa decisão ou ação ter
sido influenciada.

APLICABILIDADE
Todos os colaboradores da BIOHOSP, no exercício de suas regulares atividades deverão estar cientes e atender às exigências desta Política.
Identificação de Conflitos de Interesse
Para fins de identificação de eventuais conflitos de interesse que possam surgir, o colaborador é
obrigado a divulgar eventuais relacionamentos pessoais que possam causa-lo.
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Gestão de Conflitos de Interesse (Potenciais e Efetivos)

O gerenciamento de conflitos de interesse nas atividades inclui os seguintes procedimentos e a
adoção de medidas apropriadas conforme cada caso.
Essa lista não é exaustiva e as medidas e procedimentos abaixo relacionados podem ser combinados para gerenciar conflitos de interesse, além de ter por objetivo garantir um nível apropriado de
independência na resolução de potencias conflitos.
Se as medidas e procedimentos relacionados, de alguma forma não garantirem razoavelmente
a gestão apropriada do conflito de interesse, o Comitê de Compliance deverá adotar medidas e
procedimentos alternativos e/ou adicionais para alcançar o referido objetivo.
1.
Vendo-se em uma situação de conflito de interesses, ainda que potencial, o colaborador deverá comunica-lo proativamente ao superior imediato, à Diretoria ou, ainda,
ao Comitê de Compliance por meio do e-mail: compliance@biohosp.com.br. Deverá, ainda:
a) Reportar imediatamente tal fato à Área de Compliance por meio dos Canais de Comunicação, e quando aplicável, pelo Canal de Denúncia;
b) Interromper qualquer ação sob sua responsabilidade que possa resultar ou agravar
eventual Conflito de Interesses, seja ele aparente ou concreto; e
c) Não utilizar sua influência pessoal para incentivar a BIOHOSP a dar andamento em
processos internos que possam estar influenciados por Conflito de Interesses, seja ele
aparente ou concreto.
2.
A pessoa que receber comunicação acerca do Conflito de Interesses deverá preferencialmente, sendo de sua alçada, providenciar a substituição do colaborador em relação às circunstâncias específicas que geraram o conflito, a fim de assegurar o retorno
à imparcialidade. Não sendo possível a substituição do colaborador em conflito, será
designada uma pessoa para acompanhar todas as tratativas.
3.
Anualmente, os colaboradores serão questionados sobre eventuais conflitos de
interesse e expressamente se manifestação informando sobre a inexistência ou detalhando-o, quando houver.
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DECLARAÇÃO – CONFLITO DE INTERESSE
Declaro ter recebido e lido integralmente a presente POLÍTICA DE CONFLITO DE INTERESSES da
BIOHOSP, comprometendo-me com a obrigação de declarar quaisquer relacionamentos pessoais
ou profissionais que possam eventualmente influenciar as minhas atividades exercidas junto à
BIOHOSP, ainda que de forma potencial e não concretizada.
Declaro que, na presente data (_______) não há qualquer conflito de interesse de minha parte em
relação às minhas atividades na BIOHOSP.
Declaro que, na presente data (_______)há conflito(s) de interesse(s) de minha parte em relação
às minhas atividades na BIOHOSP, qual seja: ____________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________.

Declaro-me ciente também de que eventual transgressão por minha parte poderá resultar em
penalidades administrativas e disciplinares, integrando-se estas normas ao meu contrato de trabalho, de prestação de serviços ou relação comercial mantida com a BIOHOSP, para todos os
fins, sujeitando-me às penalidades cabíveis conforme instrumento contratual, bem como na forma
prevista na legislação vigente.
Documento revisado pelo Comitê de Compliance e autorizada a sua publicação pelo Conselho
Administrativo da BioHosp.
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CENTRAL DE ATENDIMENTO
0800 283 0080
SAC
0800 940 5423
sac@biohosp.com.br
SEDE ADMINISTRATIVA BELO HORIZONTE
Rua Silva Fortes, 47 – 5º andar | Bairro União – Belo Horizonte/MG – 31160-120
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