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A Orizon atua no mercado de saúde brasileiro há 10 anos, avaliando dados de 
mais de 12 milhões de beneficiários de planos de saúde. Dados que, por meio 
de inteligência médica e analytics, são transformadas em informações 
estratégicas para auxiliar a rápida tomada de decisão de empresas do segmento 
de saúde, seguros e benefícios. 

Gerar eficiência para o nosso setor, através de serviços e soluções que facilitem 
a relação entre os clientes, parceiros e usuários, criando valor para os 
acionistas, colaboradores e a sociedade. 

 



 
 

 

 

 

 

Jurídico e Compliance 

Fornecedores e prestadores de serviços 
da Companhia Brasileira de Gestão de 
Serviços e suas afiliadas, assim 
entendidas as empresas por ela 
controladas, sob controle comum e/ou 
coligadas, doravante denominadas 
simplesmente como “Orizon”. 

O presente Código de Conduta tem 
aplicação obrigatória entre os 
fornecedores e prestadores de serviços 
do Grupo e deve servir de referência a 
todos os parceiros. 

O conteúdo deste documento não pode 
ser reproduzido, distribuído ou divulgado 
para terceiros sem a devida autorização. 

Todos os direitos pertencem a Orizon. 

A ética empresarial é fundamental para a 
realização das boas práticas de gestão e, 
consequentemente, para o 
desenvolvimento dos negócios. Atenta a 
isso e, considerando que Respeito e 
Integridade fazem parte de seus valores, 
a Orizon busca continuamente garantir e 
preservar a excelência pela qual é 
reconhecida, mantendo apenas relações 
baseadas na ética e transparência. 

A Orizon não apenas fornece produtos e 
serviços de alta qualidade, mas o faz de 
forma a refletir o compromisso de 
conduzir seus negócios em plena 
conformidade com a legislação vigente, 
sempre orientada pela honestidade. 

Ante o exposto e, levando em 
consideração que para a Orizon o 
comprometimento com o 
desenvolvimento sustentável e com a 
responsabilidade social é indispensável 
para incitar diariamente a reflexão com 
relação à preservação de valores 
corporativos, o presente Código de 
Conduta, que identifica os pontos e 



 
 

assuntos mais comuns, servirá como guia 
fixando orientações, indicando regras e 
estabelecendo padrões mínimos não 
negociáveis para os quais a Orizon 
solicita o respeito e a adoção por parte 
de seus fornecedores, prestadores de 
serviços e seus respectivos funcionários, 
agentes e subcontratados 
(conjuntamente tratados neste Código de 
Conduta como “fornecedores”) durante a 
condução dos negócios com a Orizon. 

É responsabilidade dos fornecedores 
instruir, considerando as diretrizes deste 
Código de Conduta e de forma 
apropriada, seus funcionários, agentes e 
subcontratados, se houver. 

Ao se cientificar do conteúdo deste 
Código de Conduta, os fornecedores 
reconhecem que todos os acordos, 
contratos e relações comerciais com a 
Orizon, existentes e futuros, estarão 
sujeitos às disposições contidas neste 
documento. 

 

 

Os fornecedores devem estar 
comprometidos com o princípio de que 
todo negócio deve ser conduzido de 

forma profissional, justa e confiável e 
que deve ser administrado com elevados 
padrões de conduta, evitando conflitos 
de interesse em todos os negócios 
corporativos e cumprindo todas as leis e 
regulamentos aplicáveis nas regiões em 
que operar, incluindo, mas não se 
limitando à legislação anticorrupção, 
legislação trabalhista e legislação 
ambiental, de segurança e saúde.

Para a adoção e manutenção desses 
padrões, o presente Código de Conduta 
tem como objetivo primordial delinear o 
comportamento esperado de todos os 
fornecedores na execução de suas 
atividades, resguardando à Orizon o 
direito de aplicar penalidades, incluindo, 
mas não se limitando à extinção/rescisão 
de acordos, contratos e relações 
comerciais com a Orizon no caso de os 
fornecedores desrespeitarem às suas 
disposições. 

A Orizon visa efetivar negócios apenas 
com fornecedores que sejam honestos e 
francos, que usem o bom senso em todas 
as situações e busquem oferecer os 
melhores produtos e/ou serviços aos 
seus clientes. 

Todos os fornecedores têm a obrigação 
de conduzir seus negócios de forma a 
manter a confiança e o respeito de 
clientes, concorrentes, entidades 
reguladoras, bem como público em geral 
e são responsáveis, de acordo com a sua 
atividade, por assegurar que: 



 
 

 Todos os aspectos de seu negócio 
sejam conduzidos de forma justa, 
legal e ética, observando padrões de 
conduta embasados na transparência, 
eficiência, qualidade, tempestividade, 
confidencialidade das informações 
recebidas e cumprimento das 
obrigações assumidas, com vistas a 
excelência na prestação dos serviços 
ou fornecimento de produtos; 

 Todo e qualquer documento seja 
preparado com integridade, contendo 
informações exatas e assinaturas 
verdadeiras, mantendo registros 
completos e precisos de todas as 
transações comerciais; 

 Apenas sejam oferecidos aos clientes 
produtos e serviços adequados às 
suas necessidades, que sejam de 
valor adequado e estejam em 
conformidade com as leis e 
regulamentações em vigor; 

 Se comportem com integridade, 
honestidade e justiça ao realizarem 
suas atividades, priorizando sempre a 
preservação do nome e boa 
reputação; 

 Seus negócios sejam conduzidos de 
acordo com a concorrência justa e 
ativa e em conformidade com todas 
as leis antitruste aplicáveis, 
empregando práticas comerciais 
justas, incluindo publicidade precisa e 
verdadeira; 

 Toda e qualquer iniciativa que seja 
contra a livre concorrência, 
especialmente, mas não se limitando, 

a iniciativas indutoras à formação de 
cartel, sejam combatidas. 

 

Sob nenhuma circunstância os 
fornecedores devem empregar, direta ou 
indiretamente, mão-de-obra forçada ou 
ilegal (aprisionamento, escravidão, 
servidão, mão-de-obra infantil e/ou 
outra). Da mesma forma, é 
expressamente vedado o uso de punição 
física, confinamento, ameaças de 
violência ou outras formas de assédio ou 
abuso como método de disciplina ou 
controle. 

Os fornecedores não deverão utilizar 
unidades de produção que utilizem mão 
de obra escrava ou não remunerada e, 
também, não deverão subcontratar 
terceiros que tenham estas práticas ou 
utilizem instalações de tal natureza. 

O uso de trabalho infantil pelos 
fornecedores é absolutamente proibido.  



 
 

 
A contratação de menores de idade (com 
idade inferior a 18 anos) deverá ocorrer 
somente em trabalhos que não ofereçam 
riscos e quando os jovens trabalhadores 
tiverem idade acima da idade legal do 
país para serem contratados ou da idade 
estabelecida para conclusão da 
escolaridade obrigatória. 

Deve ser proporcionado um ambiente de 
trabalho seguro e saudável que não 
represente perigo imediato ou mediato 
ao quadro de empregados/funcionários, 
bem como um ambiente livre de assédio 
moral e sexual. 

Os fornecedores devem garantir que o 
trabalho realizado por seus funcionários 
esteja de acordo com a legislação 
trabalhista em vigor e os padrões 
obrigatórios do setor quanto ao número 
de horas e dias trabalhados. Em caso de 
conflito entre um estatuto e o padrão 
obrigatório do setor, os fornecedores 
devem cumprir aquele com precedência 
nos termos da legislação nacional.  

Os funcionários dos fornecedores devem 
receber salários e benefícios que estejam 
de acordo com as leis aplicáveis em 
vigência e nos termos dos respectivos 
acordos coletivos, incluindo horas extras 
e outros tipos de compensação indireta. 

Os fornecedores deverão ter ou 
implementar política(s), em 
conformidade com a legislação vigente e 
dentro dos costumes e práticas dos 
países em que atua, que proíba a 
discriminação na contratação e na 
conduta de trabalho com relação a sexo, 
origem, raça, cor, idade, religião, estado 
civil, situação familiar, estado gravídico, 
orientação sexual, etnia, afiliação política, 
filiação sindical, condição física ou 
qualquer outra característica pessoal. 

Todos os trabalhadores devem ser 
incentivados a relatar possíveis 
problemas ou atividades ilegais no local 
de trabalho, sem a ameaça de 
represálias, intimidação ou assédio.  
Os fornecedores devem investigar e 
aplicar as ações corretivas,  
conforme necessidade. 
 

Os fornecedores devem comprometer-se 
a implementar Políticas, Normas e 
Procedimentos, bem como processos e 
práticas que visem ao equilíbrio dos 
aspectos econômicos, sociais e 
ambientais no seu relacionamento com 
os seus empregados, fornecedores, 
clientes, acionistas e com a sociedade. 



 
 

Considerando que a Orizon entende que 
a qualidade de produtos e serviços está 
intrinsicamente ligada à capacitação da 
mão de obra, os fornecedores deverão 
buscar o desenvolvimento de seus 
colaboradores continuamente, por meio 
de capacitação para o trabalho e estímulo 
para a melhoria do nível educacional. 

Todos os fornecedores devem garantir 
comportamentos padronizados e 
aderentes à Lei 12.846, de 1º de agosto 
de 2013 (“Lei Anticorrupção”), 
regulamentada pelo Decreto nº 8.420, de 
18 de março de 2015. 

Os fornecedores, sem prejuízo de 
treinamentos específicos, normativos, 
cartilhas e manuais oportunamente 
apresentados, têm a obrigação de nortear 
suas condutas e de seus funcionários 
visando à prevenção, combate e 
repressão da prática de ações ou 
omissões que caracterizem fraudes, 
subornos e quaisquer atos de corrupção e 
toda e qualquer violação passível de ser 

considerado ato lesivo nos termos da Lei 
Anticorrupção e legislação correlata. 

Os fornecedores têm a obrigação de não 
adotar, não incentivar e não tolerar 
práticas de tais naturezas e, além disso, 
aplicar todas as medidas cabíveis e 
razoáveis para que seus funcionários, 
agentes e/ou subcontratados, atuem em 
seu nome agindo sempre de boa-fé, com 
dignidade e lealdade, exercendo a 
profissão com o compromisso de não 
cometer atos contrários às disposições 
deste Código de Conduta e legislação 
pertinente. 

É vedado aos fornecedores quaisquer 
tipos de contribuições/doações em troca 
de favores de qualquer pessoa física ou 
jurídica, ainda que desassociadas a 
agentes públicos e mesmo que a 
favorecida seja uma instituição 
comprovadamente genuína.  

A Orizon permite que sejam realizadas 
contribuições/doações apenas 
diretamente às instituições registradas 
nos termos da legislação aplicável e por 
razões filantrópicas como, p.e., servir os 
interesses humanitários e de apoio às 
instituições de caridade culturais ou 
educacionais. 

Todos os fornecedores são 
responsáveis por assegurar que: 

 Conhecem e entendem as leis e 
regulamentos que se aplicam à sua 
atividade ou unidade de negócios e 
resguardam o seu cumprimento por 



 
 

meio do emprego dos mais altos 
padrões éticos; 

 Jamais, diretamente ou por meio de 
intermediários, farão promessas, 
solicitações, exigências, cobranças, 
pagamentos, praticarão suborno e/ou 
concederão vantagens financeiras a 
funcionários públicos ou privados, 
nacionais ou estrangeiros, com o 
intuito de obter ou reter negócios, 
garantir benefícios e/ou de alguma 
forma influenciá-los no desempenho 
de suas funções; 

 Não será oferecido ou efetuado 
pagamentos de facilitação, 
gratuidades ou comissões, bem como 
não será oferecido, fornecido, 
autorizado, solicitado ou recebido 
propinas, ou algo que possa dar a 
impressão de propina, em nome ou 
em benefício da Orizon; 

 Tomam todas as medidas razoáveis 
para garantir que suas operações não 
sejam, ainda que indiretamente, 
utilizadas para fins de lavagem de 
dinheiro e/ou atividades conexas;  

 Reforçam o compromisso com o 
desenvolvimento sustentável e a 
responsabilidade social. 

Os fornecedores devem cumprir todas as 
exigências governamentais, incluindo 
aspectos legais de responsabilidade 
ambiental, bem como toda a legislação 
ambiental relevante nas regiões em que 
operar. 

Os fornecedores, quando for o caso, 
deverão cooperar inteiramente, de 
acordo com as suas respectivas 
obrigações legais e/ou regulatórias, com 
fiscalizações e investigações de 
quaisquer órgãos e autoridades 
pertinentes. Esta ação, além de estar 
aderente aos padrões de conduta 
esperados, fomentará a confiança e a 
credibilidade do fornecedor perante à 
Orizon e demonstrará o compromisso de 
obedecer integralmente todas as 
determinações legais/regulatórias 
oportunas. 

Os fornecedores têm a obrigação de agir 
com integridade e honestidade ao 
responderem solicitações dos órgãos e 
autoridades competentes. 



 
 

 

Gratificação em dinheiro, 
entretenimento e qualquer tipo de 
presente não devem ser ofertados aos 
colaboradores da Orizon. São 
consideradas exceções, as cortesias 
comumente aceitas nas práticas 
comerciais, como: brindes promocionais 
e hospitalidades¹ sem valor significativo. 

¹ ”hospitalidades” no sentido de conjunto 
de atividades do setor de serviços 
associadas à oferta de alimentos, 
bebidas, acomodação e entretenimento 
social. 

Para garantir o cumprimento, não só 
deste Código de Conduta, mas, também, 
da Lei Anticorrupção e legislação 
pertinente, todos os fornecedores devem 
estar atentos aos sinais de alerta que 
possam indicar eventuais desvios. 

Todos os fornecedores são responsáveis 
pela aplicação dos preceitos deste 
Código de Conduta, Lei Anticorrupção e 
legislação pertinente e devem garantir 
que situações que conflitem com suas 
respectivas disposições sejam 
comunicadas ao nosso Canal de 
Denúncias, disponível na home page da 
Orizon, clicando na opção Contato. As 
comunicações podem ser realizadas de 
forma identificada ou anônima, 
independentemente, todas serão 
analisadas e remetidas ao Comitê de 
Gestão de Conduta Ética da Orizon, no 
qual os fatos analisados serão 
apresentados e as medidas cabíveis, na 
extensão do permitido pela lei aplicável, 
serão tomadas. 



 
 

A Orizon se reserva o direito de: 

 A qualquer tempo, diretamente ou 
por meio de terceiros, verificar se os 
fornecedores estão cumprindo as 
disposições deste Código de Conduta; 

 Exigir aos fornecedores medidas 
corretivas, no caso de tomar 
conhecimento de quaisquer ações ou 
condições que violem o presente 
Código de Conduta ou legislação 
pertinente; 

 Rescindir qualquer acordo, contrato 
e/ou relação comercial, sem qualquer 
ônus e/ou penalidades, em caso de 
descumprimento dos preceitos 
estabelecidos neste Código de 
Conduta.  

 
O pleno atendimento a este Código de 
Conduta é condição fundamental para 
permanecer na condição de fornecedor 

da Orizon. 
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