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1. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O presente documento visa estabelecer as diretrizes para oferta e/ou recebimento de brindes, 

presentes e hospitalidades de qualquer natureza nos relacionamentos adotados em todos os 

níveis da RHITSolution Consultoria, Auditoria e Treinamentos – denominada em seus 

documentos norteadores simplesmente como RHITSolution. 

 

2. CONCEITOS 

• Agente Público: pessoa física, servidor ou não, com ou sem remuneração, de maneira 

transitória ou efetiva, que atue de forma oficial ou no exercício de um cargo, emprego ou 

função pública em ou para Autoridade Governamental. 

• Autoridade Governamental: órgão, departamento, entidade da administração direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes em qualquer local do território nacional 

que tenha mais que 50% do patrimônio público. 

• Brinde: item sem valor comercial ou com valor de mercado simbólico, que é ofertado a 

título de cortesia, propaganda ou divulgação, devendo vir, obrigatoriamente, com a 

logomarca do ofertante ou conter a logomarca da RHITSolution. 

• Presente: itens que possuam valor comercial e que não se enquadram na definição de 

brindes. 

• Entretenimento: atividades ou eventos que tenham a finalidade de proporcionar lazer aos 

seus participantes. 

• Colaborador: todos os que fazem parte da estrutura da RHITSolution e para ela prestam 

serviços. 

• Pagamento de facilitação: oferta indevida, a agente público ou não, direta ou indiretamente, 

para que seja acelerada ou facilitada a execução em benefício da RHITSolution. 

• Parceiro: aquele que executa atividades convergentes as da RHITSolution, conjugando 

com essa valores e propósitos. 

• Vantagem indevida: qualquer bem, tangível ou intangível, monetário ou não, que seja 

prometido ou entregue com a finalidade de influenciar ou recompensar qualquer ato, 

decisão ou omissão de pessoa que tenha poder decisório sobre interesses que afetem a 

RHITSolution, seja benéfica ou adversamente. 
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3. DIRETRIZES GERAIS 

Aos colaboradores e parceiros da RHITSolution é terminantemente vetada a oferta, entrega 

ou promessa, direta ou indireta, de qualquer vantagem, pecuniária ou não, a agente público 

ou terceiros relacionados. De igual modo, também é vetada qualquer vantagem que possa 

caracterizar favorecimento a agentes privados. 

A ocorrência será considerada violação da política e poderá trazer sanções a quem a praticar, 

que podem levar até a descontinuidade da relação estabelecida e não retomada até que se 

demonstre, factualmente, mecanismos de controle que resgatem a confiabilidade da relação. 

 

4. DIRETRIZES ESPECÍFICAS 

Em casos específicos é possível avaliar se um brinde, presente ou hospitalidade é indevido 

ou não, sendo autorizado sua aceitação. A RHITSolution incentiva o uso da mentalidade de 

riscos para auxiliar na tomada de decisão quanto a aceitação ou não aceitação de uma oferta. 

Algumas questões de exemplo: 

“A oferta que me está sendo feita infringe a lei, os regulamentos internos, os documentos éticos e a conduta 

esperada de mim pela sociedade e pela RHITSolution?” 

“A vantagem apresentada poderia influenciar uma tomada de decisão, tornando-a parcial e levando ao 

favorecimento da RHITSolution por meios pouco transparentes?” 

“Existe a possibilidade de ganho pessoal (monetário ou não) neste presente?” 

“O ofertante espera ter algum benefício da minha parte e em nome da RHITSolution, com essa hospitalidade?” 

“Outras pessoas com quem me relaciono, profissionalmente ou não, se sentiram desconfortáveis caso eu 

aceite esse benefício?” 

A aceitação está condicionada a resposta negativa às questões acima (e questões similares) 

devendo ser informada e/ou solicitada através do Formulário de Brindes, Presentes e 

Hospitalidades à Alta Direção para que seja monitorado o comportamento das partes 

envolvidas no ato. 

O monitoramento tem como finalidade evitar a recorrência e o privilégio por determinado 

indivíduo, o que pode caracterizar favorecimento. 
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A fim de estabelecer um parâmetro para tomada de decisão quanto ao recebimento de brinde, 

presente ou hospitalidade, em situação excepcional, a RHITSolution estabelece que: 

1. O recebedor ou destinatário deve ser, obrigatoriamente, pessoa jurídica; e 

2. O ofertado ou recebido não deve ultrapassar o valor de R$ 100 (cem reais); e 

3. A ocorrência está limitada a 02 (dois) eventos em um período de 12 (doze) meses; e 

4. As pessoas alvo da oferta ou recebimento devem ser diferentes e comporem cenários e 

circunstâncias diferenciadas.  

Os parâmetros não são excludentes e o Formulário de Brindes, Presentes e Hospitalidades 

deve ser usado para registro e/ou pedido de autorização. 

 

Sob hipótese alguma poderá ofertado ou recebido voucher, vale-presente ou dinheiro em 

espécie. De igual modo, não é permitido o recebimento ou oferta de alimentos, serviços de 

saúde, formação educacional, tecnologia, pesquisa científica e similares. 

Qualquer situação omissa ou diferente do determinado nos documentos éticos da 

RHITSolution deve ser comunicada a Alta Direção para que dúvidas sejam dirimidas e eventos 

que possam pôr em risco os padrões esperados pela RHITSolution sejam evitados.  

O valor empenhado para brindes, presentes e hospitalidades deve estar registrado 

contabilmente, em conta contábil específica, contendo descrição de despesa, destinatário, 

valor e propósito do ato, permitindo sua rastreabilidade e auditoria. 

 

5. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

O descumprimento de qualquer compromisso firmado neste documento sujeitará o fornecedor, 

parceiro e prestador de serviços (consultor em geral), à aplicação das penalidades previstas 

nas leis e na cláusula inclusa no contrato firmado com a RHITSolution. 
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CONTROLE DE VERSÃO/REVISÃO 

Criação/Edição Motivo Revisão Elaborado por Aprovado por 

30/01/2020 

Criação do documento, 

atendimento as diretrizes do 

Planejamento Estratégico 

00 Área de Gestão  CEO 

 

 

VALIDADE, DISTRIBUIÇÃO, DESCONTINUIDADE E RESPONSÁVEIS DO DOCUMENTO 

Este documento tem validade indeterminada a partir da sua publicação. As versões/revisões 

anteriores do documento serão descartadas a partir de uma nova publicação de 

versão/revisões. A distribuição é considerada controlada em meio físico e não controlada em 

meio eletrônico. A responsabilidade pela edição, controle, alteração e descontinuidade deste 

documento é a área de gestão da RHITSolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data da Publicação: 30/03/2020, por CEO. 
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FORMULÁRIO PARA REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DE  

RECEBIMENTO/OFERTA DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES 

 

O formulário a seguir deve ser preenchido sempre que uma oferta ou recebimento de brinde, 

presente ou hospitalidade ocorrer, devendo ser encaminhado a Alta Direção para aprovação, 

em caso de situações específicas, e para registro em caso de situações já previstas nesta 

política. 

 

FORMULÁRIO PARA REGISTRO/AUTORIZAÇÃO DE  

RECEBIMENTO/OFERTA DE BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES 

 Recebimento   Oferta 

Nome: Área/Setor: 

Quantidade: Valor do Bem: 

Descrição detalhada do bem: 

Autorizado por: Data: 

Observações: 
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