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 01
DO OBJETIVO



CAPÍTULO 1 - DO OBJETIVO

 A Política de Due Diligence de Integri-
dade (DDI) da Postal Saúde tem por objetivo 
estabelecer diretrizes e orientações para a de-
vida diligência durante a contratação e gestão 
de terceiros, de modo a  prevenir e detectar 
a prática de qualquer ato que, eventualmente, 
possa ser interpretado ou considerado como 
descumprimento aos princípios estabelecidos 
no Programa de Integridade,  no Código de 
Conduta Ética e Integridade da Operadora, na 
Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) e nos de-
mais normativos relativos à Integridade.
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 02
DA ABRANGÊNCIA



CAPÍTULO 2 - DA ABRANGÊNCIA

A Política de Due Diligence de Integridade da 
Postal Saúde abrangerá a todos os emprega-
dos da Operadora, sejam eles próprios, cedi-
dos, estagiários ou menores aprendizes, de 
todas as Unidades Administrativas Gestoras 
(UAGs), Unidades e Núcleos de Representação 
Regionais (URRs e NARs), independentemen-
te de cargo ou função exercidos, bem como 
aos Administradores da Operadora, compre-
endidos aqui os membros do Conselho Deli-
berativo (CODEL), Conselho Fiscal (COFIS) e 
Diretoria-Executiva (DIREX).

A Política se estende ainda a todos os terceiros 
com os quais a Postal Saúde tenha ou possa vir 
a ter relacionamento direto ou indireto e aos 
que atuam a serviço ou em nome da Operado-
ra, tais como prestadores de serviços, forne-
cedores, rede assistencial, parceiros e patro-
cinados.
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 03
DOS CONCEITOS
E DEFINIÇÕES
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CAPÍTULO 3 - DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Corrupção: oferecer, prometer, pagar, dar, autorizar, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, qual-
quer quantia em dinheiro, bens moveis ou imóveis, vantagem, privilégio ou benefício que possa ou tenha interesse em favore-
cer agentes públicos ou privados com a intenção de influenciar a tomada de decisão desses agentes.

Due Diligence de Integridade: procedimento de análise de informações e documentos, com objetivo predeterminado de 
conhecer e avaliar o terceiro com o qual a Operadora pretende se relacionar e interagir.

Fraude: para os fins desta Política, fraude constitui o descumprimento intencional das normas internas e legislações fiscais e 
sanitárias vigentes, irregularidades financeiras e infração nos fluxos de trabalho da Postal Saúde.

Relacionamento: qualquer interação, comunicação ou tratativa realizada em nome da Postal Saúde.

Suborno: ato ilícito que consiste na ação de induzir alguém a praticar determinado ato em troca de dinheiro, bens materiais 
ou outros benefícios particulares.

Terceiro: Toda pessoa física ou jurídica que não for empregado da Postal Saúde e que seja contratada para auxiliar no de-
sempenho de atividades ou agir em nome, interesse ou benefício da Operadora, tais como representantes, subcontratados, 
fornecedores, consultores, prestadores de serviços em geral, entre outros.

Vantagem indevida: qualquer ganho indevido em razão de ação ou omissão das partes envolvidas no relacionamento.
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DOS PRINCÍPIOS
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CAPÍTULO 4 - DOS PRINCÍPIOS
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4.1 A Política de Due Diligence e de Integridade da Postal Saúde fundamenta-se nos seguintes princípios:

I. Eficiência: consiste em oferecer o melhor serviço possível, preservando os recursos disponíveis;

II. Ética: conjunto de valores e princípios que orientam o comportamento de um indivíduo dentro da sociedade;

III. Impessoalidade: utilização, em todas as interações, de critérios técnicos e objetivos, sendo vedadas discrimina-
ções e privilégios indevidos;

IV. Isonomia: igualdade no tratamento e oportunidade a todos os terceiros;

V. Legalidade: é a valorização das leis, das normas e dos regramentos acima dos interesses privados e pessoais;

VI. Moralidade: atitude em conformidade com os princípios éticos; e

VII. Transparência: disponibilização de informações às Diretorias e Unidades Administrativas da Postal Saúde e aos 
interessados e/ou envolvidos no processo, quando necessário e relevante, relativas ao relacionamento dos repre-
sentantes da Postal Saúde com terceiros.
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DAS DIRETRIZES
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5.1. DIRETRIZES GERAIS

5.1.1. A Postal Saúde, a fim de garantir maior segurança nos processos de contratação e de gestão de rede, realiza 
verificação prévia ou periódica dos fornecedores, prestadores de serviço, parceiros, patrocinados e demais ter-
ceiros, visando a avaliar os riscos de corrupção, reputação e integridade e evitar relacionamentos com aqueles 
que não compartilham de seus valores.

5.1.2. os contratos administrativos deverão, obrigatoriamente, passar por processo de Due Diligence de Integridade, 
bem como todos os prestadores assistenciais classificados na faixa A de curva ABC de faturamento, a ser ela-
borada para cada tipo de prestador, ou ainda conforme demanda.

5.1.3. O processo de Due Diligence de Integridade terá validade de 2 (dois) anos e será realizado periodicamente 
pela unidade responsável pelo Compliance. Conforme demanda, poderá ser executado a qualquer tempo, 
renovando-se a validade.

5.1.4. É dever dos abrangidos por esta Política a guarda da confidencialidade e do sigilo das informações obtidas no 
processo de DDI, sendo proibida sua divulgação ou utilização para fins diversos do estabelecido.

5.2. DIRETRIZES ESPECÍFICAS

5.2.1. O processo de due diligence será composto por três etapas, sendo elas: aplicação do questionário de DDI, 
background check e mensuração do Grau de Risco de Integridade (GRI).

CAPÍTULO 5 - DAS DIRETRIZES
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5.2.2. Aplicação de Questionário de Due Diligence de Integridade

5.2.2.1. Os terceiros deverão preencher questionário de avaliação, conforme anexo desta Política, e encaminhar 
todas as evidências de suporte à Postal Saúde, cujas respostas permitirão à Operadora identificar possíveis 
riscos relacionados à contratação, bem como auxiliar na gestão dos contratados.

5.2.2.2. O questionário deverá ser aplicado aos potenciais fornecedores, prestadores de serviços, rede assistencial e 
demais parceiros antes de sua contratação.

5.2.2.3. Para os atuais contratados, o questionário deverá ser aplicado a cada 2 (dois) anos, ou sob demanda, a ser 
executada a qualquer tempo, renovando-se, neste caso, a validade da diligência.

5.2.3. Análise de background check

5.2.3.1. Após o recebimento do questionário de DDI e das evidências de suporte apresentadas, a Postal Saúde 
realizará pesquisa em fontes abertas, visando a complementar e/ou atestar a veracidade das informações 
prestadas.

5.2.3.2. Na análise estão os quatro pilares que agregam os aspectos abordados na avaliação, quais sejam:

• Perfil da Empresa: neste pilar serão avaliados os aspectos de quantidade de colaboradores; a complexi-
dade da estrutura organizacional e a quantidade de departamentos, diretorias ou setores; a utilização de 
agentes intermediários, como consultores ou representantes; o setor do mercado em que atua; os países 
em que atua, direta ou indiretamente; a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que integram o 
mesmo grupo econômico; o enquadramento do porte da empresa.

CAPÍTULO 5 - DAS DIRETRIZES
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• Relacionamento com o Poder Público: neste pilar avaliar-se-á o grau de interação da empresa, de mem-
bros da sua alta administração, de seus sócios e das demais pessoas jurídicas que integram o mesmo gru-
po econômico com o setor público; a quantidade de autorizações, licenças e permissões governamentais 
para as operações da empresa.

• Histórico e Reputação: neste pilar será avaliado o histórico de envolvimento da empresa, de membros 
da sua alta administração, de seus sócios e das demais pessoas jurídicas que integram o mesmo grupo 
econômico em casos de desvios éticos, fraude e corrupção. São realizadas ainda pesquisas que incluem, 
mas não se restringem, a: fontes abertas, banco de dados especializado, website da empresa, Portal da 
Transparência, Listas de Sanções e Impedimentos.

• Mecanismos de Prevenção, Detecção e Correção de Irregularidades e Atos de Corrupção: neste pilar 
serão avaliados os padrões de conduta e  a existência de instrumentos como: um Código de Ética; políticas 
e procedimentos de integridade; canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados 
a funcionários e terceiros; 

mecanismos destinados à proteção de denunciantes de boa-fé; procedimentos internos de investigação 
destinados a apurar casos de fraude e corrupção e de aplicação de sanções; programas de treinamento ou 
plano de comunicação destinados à sua força de trabalho, incluindo a Alta Administração; procedimentos 
de Due Diligence de Integridade no relacionamento com seus fornecedores, agentes, intermediários e 
parceiros de negócios.

CAPÍTULO 5 - DAS DIRETRIZES
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5.2.3.3. Quando necessário o esclarecimento ou complementação de alguma informação obtida em alguma etapa 
do procedimento, poderão ser requeridos à empresa outros documentos e informações que comprovem a 
existência de mecanismos de prevenção, detecção e correção de irregularidades e atos de corrupção, em 
consonância com as legislações anticorrupção aplicáveis.

5.2.4. Critérios para classificação dos riscos de integridade

5.2.4.1. A avaliação do questionário de DDI, em conjunto com as evidências apresentadas e da análise de background 
check, resultará na classificação da empresa em três níveis de risco, denominados Grau de Risco de Integri-
dade (GRI), que se subdividem em: baixo, médio e alto.

5.2.4.2. Caso não sejam identificados fatores de riscos na análise da documentação e background check, será atribu-
ído Grau de Risco de Integridade (GRI), conforme critérios abaixo:

a) Baixo: a empresa terá o GRI classificado como baixo caso apresente evidências documentais suficientes 
que comprovem a existência e a aplicação de mecanismos de prevenção, detecção e correção de irregu-
laridades e atos de corrupção.

b) Médio: a empresa terá o GRI classificado como médio, a depender do seu perfil, caso não apresente 
evidências documentais suficientes que comprovem a existência de mecanismos de prevenção, detecção 
e correção de irregularidades e atos de corrupção ou que apresente evidências documentais suficientes 
que comprovem a existência, porém não a aplicação de tais mecanismos.

CAPÍTULO 5 - DAS DIRETRIZES
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5.2.4.3. Caso sejam identificados fatores de riscos na análise da documentação e background check, será atribuído 
Grau de Risco de Integridade (GRI), conforme critérios abaixo: 

a) Médio: o risco será classificado como médio a depender da quantidade e da natureza dos fatores de 
riscos identificados, do perfil da empresa e se esta apresenta evidências documentais suficientes que 
comprovem a existência e aplicação de mecanismos de prevenção, detecção e correção de irregularida-
des e atos de corrupção; 

b) Alto: o risco será classificado como alto a depender da quantidade e natureza dos fatores de riscos iden-
tificados e se a empresa não apresentar evidências documentais suficientes que comprovem a existência 
e a aplicação de mecanismos de prevenção, detecção e correção de irregularidades e atos de corrupção.

5.2.5. Análise dos resultados

5.2.5.1. A apuração dos resultados obtidos por meio das etapas anteriores será feita pela unidade responsável pelo 
Compliance, que fornecerá parecer opinativo acerca da recomendação sobre a contratação ou manutenção 
do contrato. 

5.2.5.2. O parecer emitido deverá apresentar justificativas para a aprovação dos terceiros submetidos às verificações, 
enviando recomendações à unidade solicitante sobre eventuais medidas a serem adotadas para mitigar os 
riscos relacionados à atuação do terceiro. 

CAPÍTULO 5 - DAS DIRETRIZES
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5.2.6. Planos de ação

5.2.6.1. As classificações de risco deverão servir de subsídio para a tomada de decisão na contratação e gestão dos 
terceiros e poderão levar a um aumento dos controles de monitoramento, planos de remediação ou a po-
tencial descontinuação do vínculo estabelecido, ressaltando que a Postal Saúde, em qualquer processo de 
negócio, impõe o compromisso e o respeito ao Código de Conduta Ética e Integridade, bem como ao seu 
Programa de Integridade e demais normativos aplicáveis.

5.2.7. Comunicação 

5.2.7.1. A Postal Saúde busca iniciativas de comunicação clara, com o objetivo de dar publicidade e garantir a trans-
parência de todas as ações de Compliance implementadas pela Operadora, além de orientar, conscientizar e 
esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir.

5.2.8. Monitoramento contínuo após contratação

5.2.8.1. O monitoramento contínuo dos contratados, bem como o acompanhamento dos riscos, deverá ser realizado 
tempestivamente durante toda a execução do contrato, com a finalidade de assegurar que os planos de ação 
definidos previamente sejam cumpridos de forma eficiente. 

5.2.8.2. É de extrema importância o monitoramento contínuo dos terceiros, a fim de verificar se estes estão alinhados 
com o Programa de Integridade, Código de Ética e Integridade e demais normativos internos, visando a as-
segurar a integridade da imagem e a continuidade dos negócios da Postal Saúde.  

5.2.8.3. Em caso de alguma alteração identificada que possa gerar riscos à Operadora, tal fato deve ser levado ao 
conhecimento da unidade responsável pelo Compliance.

CAPÍTULO 5 - DAS DIRETRIZES
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DO 
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E PENALIDADES



6.1. Todos os abrangidos por esta Política deverão assinar Termos de Compromisso,  
de Consentimento e de Confidencialidade, conforme o caso.

6.2. O descumprimento desta Política por seus abrangidos é considerado infração e 
poderá acarretar a aplicação de sanções previstas nos regramentos corporativos e 
dispositivos contratuais.

6.3. Esta Política de Due Diligence de Integridade, juntamente com o Programa de Inte-
gridade, Código de Conduta Ética e de Integridade e outros compõem o conjunto 
de normativos da Postal Saúde que tratam de atitudes e comportamentos exigidos 
de todos aqueles por eles abrangidos, devendo ser rigorosamente observados.

CAPÍTULO 6 - DO COMPROMISSO E PENALIDADES
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7.1. Caso haja alguma dúvida relacionada às diretrizes e condutas a serem adotadas no relacionamento com terceiros, deverá 
ser consultada a unidade responsável pelo Compliance da Postal Saúde.

7.2. A ocorrência de qualquer violação ou suspeita de violação das disposições desta Política deverá ser comunicada por meio 
do Canal de Denúncias, que permite o tratamento adequado das comunicações de irregularidades, identificadas de ma-
neira segura e anônima.

7.3. A Postal Saúde manterá um plano de treinamento periódico e constante para os abrangidos, com o intuito de divulgar e 
conscientizar sobre a importância do cumprimento das regras desta Política.

CAPÍTULO 7 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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DOCUMENTOS EXTERNOS

• Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção); 
• Decreto nº 8.420/2015; 
• Lei nº 13.303/2016.

DOCUMENTOS INTERNOS

• Código de Conduta Ética e Integridade da Postal Saúde; 
• Programa de Integridade; 
• MAN 025 - Manual de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens; 
• Política Anticorrupção; 
• POL 003 - Política de Contratação de Serviços, Aquisição e Desfazimento de Bens.

CAPÍTULO 8 - DOS DOCUMENTOS ASSOCIADOS
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POLÍTICA DE DUE DILIGENCE

Unidade Administrativa Gestora do normativo Presidência (PRESI)
Gerência de Compliance, Riscos e Controles Internos (GECRI)

Unidade Administrativa responsável pela análise norma-
tiva (interna) e padronização

Gerência de Estratégia Organizacional (GEORG)
Coordenação de Desenvolvimento Organizacional (CODEN)

Unidade Administrativa responsável pela conformidade Gerência Jurídica (GEJUR)
Coordenação Consultiva e Regulatória (CONSU)

Numeração 006

Versão 001

Data da Apreciação Diretoria-Executiva DIREX N° 213, de 20 de agosto de 2020

Data da Aprovação Conselho Deliberativo CODEL N° 132, de 26 de agosto de 2020

Data de Publicação 29/09/2020

Advertência

Este normativo é de uso exclusivo da Postal Saúde.

A divulgação não autorizada estará sujeita às penalidades cabíveis por lei.

Toda e qualquer autorização para cópia, divulgação, apresentação ou qualquer outra finali-
dade deverá ser obtida junto à Postal Saúde.



Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios
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