


“Honrar compromissos e nunca comprometer a 

ética. Fazer a coisa certa é mais que um dever, é um 

compromisso de todos nós e está presente na nossa 

cultura corporativa. Compliance não é apenas um 

departamento, é um comportamento, um reforço do nosso 

valor Integridade em tudo o que fazemos.” 

José Carlos Magalhães
CEO do UnitedHealth Group 

Caros, 



O UHG Brasil mantém o Programa de Ética & Compliance com um objetivo principal: disseminar 
uma cultura de integridade e boas práticas dentro da empresa. 

O setor de Compliance atua diretamente com as áreas de negócio corporativas colaborando 
para a implementação de processos e controles que possam reduzir a possibilidade de fraudes 
e desvio de recursos para fins ilícitos, como suborno ou corrupção. Além disso, também atua 
no cumprimento das políticas corporativas e tratativas dos relatos recebidos pelos nossos 
canais de ajuda. Tudo para manter a integridade das relações interna e externamente.

Integridade, aliás, é um dos valores do UnitedHealth Group - e algo tratado não apenas como 
um valor para a nossa empresa, mas como um valor para a nossa vida. Afinal, não seria possível 
trabalhar ou conviver em sociedade sem ser honesto, sem ser íntegro. Mais do que acreditar, 
nós incentivamos a disseminação, aprendizado e a prática da integridade. Por isso, criamos o 
Integrity Partners (Parceiros da integridade).

Esse programa, lançado em 2018, reúne 102 colaboradores voluntários de todas as unidades 
de negócio que funcionam como “os olhos e os ouvidos” do Compliance dentro do UHG Brasil. 
Isso não acontece com o intuito de denunciar o que está errado, mas sim trazer visibilidade 
ao que pode ser melhorado. São pessoas da operação, dos hospitais, Capital Humano, 
Suprimentos, TI e outros que ajudam a realizar um trabalho mais adequado de acordo com a 
área e setor específico.

Conheça o programa



1- Compliance ABC

A área de Compliance ABC tem esta definição do inglês Anti-Bribery and Corruption 
(Antissuborno e Anticorrupção), que designa recursos por meio de processos e controles para 
apoiar a companhia no combate à corrupção em suas diferentes formas, bem como prevenir 
o envolvimento do UHG em práticas ilícitas em seus relacionamentos comerciais.

Por meio de controles estabelecidos nos processos de interações com terceiros, a área de ABC 
atua preventivamente em processos como oferta e recebimento de presentes, hospitalidades, 
doações, patrocínios e outros - além de realizar análise e avaliação de terceiros, identificando 
exposição da companhia a riscos nas relações comerciais.

Compliance ABC realiza treinamentos e comunicações para toda a empresa e monitora a 
realização de treinamentos definidos como mandatórios - como no Código de Conduta, que é 
o Guia para ações responsáveis, por meio do qual a companhia estabelece diversas diretrizes 
quanto à conscientização e comportamento esperados de seus colaboradores relacionados 
ao combate à corrupção e fraudes.

Responsável pela gestão do Programa de Integrity Partners (Parceiros da Integridade), a área 
de ABC dissemina a cultura de Ética e Compliance na companhia e apoia o programa em 
diversos temas relacionados às práticas de integridade.



2- Health Compliance

Os programas de Health Compliance, aplicados ao universo da saúde, atuam de uma maneira 
específica: eles incentivam um novo comportamento empresarial a partir da lucratividade de 
forma sustentável, com respeito às pessoas e à ética, dentro das empresas e nos negócios 
nesse setor.

Essa é uma estratégia que atende à necessidade de aumentar a competitividade, mas 
demonstrando que o setor da saúde pretende ajudar o país no combate à corrupção e na 
melhoria das relações de trabalho, entre outros aspectos. Sendo assim, tais programas 
possuem papel central no apoio às mudanças que precisam ser implementadas.

A partir do cumprimento das obrigações legais e regulatórias, o UHG Brasil estabelece uma 
estrutura de governança sustentável e eficaz com objetivo de otimizar o desempenho dos 
negócios e atingir objetivos estratégicos, mantendo a empresa em conformidade com as 
normas para que sejam mitigados os riscos aos quais a empresa possa vir a ser submetida, 
evitando, assim, que ocorram casos de fraude ou de corrupção.

A equipe de Health Compliance atua diretamente nas unidades hospitalares e ambulatoriais 
do UHG Brasil, realizando análises de riscos operacionais, financeiros e de processos nas 
unidades - e realiza ainda a verificação de aderência das áreas hospitalares e suas atividades 
às legislações aplicáveis. Essa análise nos hospitais abrange a leitura e observação de quase 
cinco mil requisitos legais; tudo isso com a finalidade de assegurar observância aos preceitos 
legais existentes.

Em complemento à análise regulatória, todas as licenças das unidades são analisadas e é 
verificada a situação cadastral no conselho de classe dos profissionais que estão à frente das 
atividades hospitalares, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos etc..



3- Investigação Corporativa

A Investigação Corporativa é capaz de prevenir e detectar potenciais violações das políticas, 
Código de Conduta e dos regulamentos em vigor das empresas para combater fraudes e não 
conformidades. Dentre os meios existentes para corroborar possíveis fraudes, a denúncia é 
uma ferramenta potencial e eficaz.

Com a Central de Ajuda, todo colaborador, parceiro de negócios e clientes podem alertar sobre 
possíveis irregularidades e, dessa forma, auxiliar a companhia a cumprir as obrigações legais 
aplicáveis, incluindo as leis anticorrupção nas diversas jurisdições. Para nós do UnitedHealth 
Group Brasil, faz parte do papel de cada colaborador reportar de boa-fé as suspeitas de não 
conformidade de acordo com nosso Código de Conduta. Os relatos podem ser realizados 
nominalmente ou de forma anônima - e, independentemente da opção do colaborador, a não 
retaliação é assegurada.

A denúncia é parte essencial do Compliance e, por isso, todos os colaboradores são encorajados 
a reportar suas preocupações e contestações. Desta forma, mitigar riscos operacionais 
e outros relativos às regulações anticorrupção passa a ser essencial para a eficiência dos 
processos empresariais.



Entenda os principais processos de Compliance

Gestão de Riscos

É um conjunto de ações estratégicas que buscam a identificação e tratamento 
de riscos associados às atividades desenvolvidas pela empresa, além de criar 
políticas e diretrizes para o controle dessas atividades.

Nesse sentido, são realizados mapeamento de processos existentes dentro da 
companhia, bem como a análise dos riscos inerentes às atividades realizadas 
pelas áreas.

A gestão de riscos possibilita obter maior precisão ao lidar com os riscos e norteia 
com maior eficácia a tomada de decisões.

Governança

Toda organização precisa ter normas internas para guiar seus atos - as políticas que 
adotamos e os procedimentos que cabem para o nosso dia a dia. Em Compliance, 
uma das mais importantes é o nosso Código de Conduta, que funciona como 
uma “lei geral”, nossa definição de padrões de comportamento.

Além do código de conduta, a equipe de Compliance trabalha diretamente na 
elaboração e revisão de políticas dentro do UHG. Por deter uma visão geral da 
companhia, a equipe de Compliance contribui analisando as políticas das demais 
áreas e assegura o envolvimento de todas as principais áreas envolvidas e afetadas 
em cada política a ser elaborada. Desta forma, as políticas são adaptadas às 
realidades das áreas e dos colaboradores para torná-las aderentes às atividades 
desempenhadas, às boas práticas e aos valores do UHG.

Conflito de Interesses

A atividade de análise de Conflitos de Interesses visa solidificar a prevenção de 
riscos e fraudes através dos pilares de Análise e Gestão de Fornecedores (Due 
Diligence) e Know your Employee (Conheça seu Colaborador ).

Além de realizar análises pontuais ao longo do ano, a atividade de conflito de 
interesses mapeia os colaboradores por meio da pesquisa anual de conflito 
de interesses, na qual os colaboradores  são convidados a informar eventuais 
atividades que realizem e que sejam conflitantes com os interesses do UHG Brasil.



Treinamento e Comunicação

Esta é uma parte fundamental do Programa de Ética & Compliance porque, 
por esses meios, os valores e as linhas gerais sobre as principais políticas de 
integridade adotadas pela empresa se tornam acessíveis a todos os interessados 
- e são amplamente divulgados ao longo do processo.

Due Diligente de Terceiros

A Due Diligence consiste em um processo que abrange análise e avaliação das 
informações de terceiros que tenham como objetivo principal o relacionamento 
comercial com o UHG. Nesse processo, são verificados aspectos relacionados 
à reputação, conduta ética e padrões de integridade adotados pela empresa 
analisada.

Fusões e Aquisições

Um programa de Ética e Compliance é especialmente importante para o momento 
de fusões e aquisições da empresa - inclusive pela criação de leis específicas no 
setor, como a Lei Anticorrupção (no.12.846/2013). Dessa forma, é preservada a 
conformidade ética e jurídica dos comportamentos adotados pelos colaboradores 
da companhia, especialmente nas relações mantidas com entes públicos - seja 
área contratual, fiscalizatória, concorrencial, tributária, regulatória, societária ou 
sancionatória - e a partir de informações que devem ser necessariamente aferidas 
pela companhia adquirente durante um possível processo de negociação.



Auditoria e Monitoramento

Entender a necessidade de disseminar em cada membro da organização e 
pessoas relacionadas o conceito e o dever de cumprir com as normas internas, 
leis, regulamentos e nosso Código de Conduta faz parte do Compliance. No 
processo de auditoria e monitoramento, é possível avaliar se a empresa, de fato, 
utiliza todas as normas propostas e segue o plano de governança corporativa, 
analisando condutas ilícitas e irregularidades.

A equipe de Compliance realiza ciclos de auditoria e monitoramentos para 
1) assegurar governança dentro do UHG Brasil; 2) analisar aderência de
processos e colaboradores às políticas e procedimentos existentes; 3) identificar
oportunidades de melhorias operacionais; 4) atuar em conjunto com as áreas
na construção e implementação de recomendações que visem otimização
processual e operacional.

Canal de Denúncias e Investigação

Para a diretora de Compliance, é importante esclarecer que os canais de ajuda 
não funcionam como “centro de punição, retaliação ou perseguição”. Pelo 
contrário: quando surge um problema, a área entende e determina as medidas a 
serem tomadas - garantindo total sigilo e respeito tanto ao denunciado como ao 
denunciante. Se tiver alguma questão ou precisar reportar alguma preocupação, 
você pode contatar o seu gestor ou qualquer um dos nossos canais:

Central de Ética e Compliance
(disponível 24 horas, 7 dias por semana)

Telefone:
0800 892 1969

Site:
www.amilhelpcenter.ethicspoint.com 

Departamento de Compliance da UHG Brasil: 
complianceuhg@uhgbrasil.com.br



Estrutura Organizacional
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