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1 - OBJETIVO 

Esta Política tem o objetivo de estabelecer diretrizes sobre recebimento ou oferecimento e 
pagamento de brindes, presentes, entretenimentos, hospitalidades, doações e patrocínios 
pelas empresas do Grupo Nova Participações.  

2 - NORMAS COMPLEMENTARES 

As seguintes políticas, normas e procedimentos devem ser utilizados em sua última revisão 
ou em complemento as leis, normas técnicas padrões e requisitos contratuais. 

2.1 - Da Nova Participações 

− M0-NA-0030 - Código de Ética e Conduta; 
− M0-PC-0002 - Política de Due Diligence de Terceiros; 
− M0-PC-0003 - Política de Relacionamento com setor público. 

2.2 - Nacionais  

− Lei nº 12.846/2013 - Lei Anticorrupção; 

− Decreto nº 11.129/22- Regulamenta a Lei Anticorrupção; 

− Lei Nº 12.813, de 1º de Maio de 2013 – Lei de Conflito de Interesses para Agentes 
Públicos.  

2.3 - Internacionais 

Toda legislação relacionada ao combate à corrupção (disposto na Política de Integridade 
anticorrupção da Nova Participações).  

2.4 - Termos e Definições 

Para fins desta Política, alguns termos devem ser entendidos da seguinte forma:  

− brindes: objetos sem valor comercial ou valor de mercado, geralmente distribuídos como 
cortesia de negócio ou propaganda, como cadernos, agendas, canetas e calendários; 

− presentes: objetos que possuam valor comercial e que não se caracterizam como 
brindes; 

− entretenimentos: eventos com finalidade de proporcionar lazer ou diversão aos seus 
participantes, como shows, eventos esportivos ou festas; 

− doação: toda transferência de bens, direitos, valores ou vantagens do patrimônio do 
Grupo Nova Participações para o de outra pessoa física ou jurídica; 

−  doação política: toda doação, a candidatos ou partidos políticos e coligações, nos termos 
da legislação eleitoral; 
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−  entidade filantrópica, beneficente ou sem fins lucrativos: toda pessoa jurídica, sem fins 
lucrativos, que tenha como finalidade a prestação de serviços nas áreas de assistência 
social, saúde, educação, esporte, cultura, ciência e lazer; 

− patrocínio: toda transferência de valores com uma contrapartida do beneficiário, em 
caráter definitivo, ou disponibilização de bens móveis ou imóveis do Grupo Nova 
Participações, sem transferência de propriedade, destinados para projetos desportivos ou 
culturais ou para a realização de eventos, tais como conferências, congressos ou feiras. 

3 - ABRANGÊNCIA 

Esta política abrange todas as empresas da Nova Participações, seus colaboradores, 
sejam pessoas físicas ou jurídicas e em qualquer nível hierárquico, os quais devem atuar 
para assegurar o cumprimento desta política por todos Terceiros que atuem perante 
entidades públicas ou privadas, no interesse ou para o benefício da Nova Participações. 

4 - DESCRIÇÃO 

Conforme prescrito no Código de Ética e Conduta da Nova Participações é vedado a 
promessa, oferta, entrega e recebimento, direta ou indiretamente, de qualquer 
hospitalidade, presentes, entretenimentos e brindes a agentes públicos ou a terceira 
pessoa a ele relacionada, bem como terceiros, fornecedores, clientes e parceiros.  

4.1 - Brindes e Presentes 

É considerada uma violação ao Código de Ética e Conduta e as políticas de integridade da 
Nova Participações o recebimento ou oferecimento de brindes, presentes de acordo com a 
descrição do item 2.4 desta política.  

Solicitação de presentes ou favores seja para benefício próprio ou para membros de sua 
família a terceiros vinculados à Nova Participações, é proibido e intolerável. 

Caso receba um brinde ou presente, esses deverão ser devolvidos devidamente, e o 
evento reportado para o Diretor de Governança e Integridade. Na eventualidade de não se 
poder devolvê-los, de forma a despersonificar qualquer vantagem indevida, referidos 
brindes ou presentes devem ser entregues ao RH, responsável por realizar um sorteio aos 
colaboradores da Nova Participações e/ou fazer doação para uma instituição sem fins 
lucrativos, beneficente ou entidade filantrópica na forma prevista no item 4.4 desta Política.  

É proibido aceitar ou oferecer quaisquer quantias em dinheiro vivo (em espécie), na forma 
de cortesias, brindes, presentes ou para se conseguir alguma vantagem indevida. 

4.2 - Entretenimento e Hospitalidade 

Convites e ingressos para participar de eventos (entretenimentos e hospitalidades) 
patrocinados ou promovidos por parceiros comerciais, fornecedores ou representantes da 
Nova Participações, devem ser reportados ao gestor imediato e ao Diretor de Governança 
e Integridade para análise e aprovação. Na eventualidade de não se poder devolvê-los, de 
forma a despersonificar qualquer vantagem indevida, devem ser entregues ao RH, 
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responsável por realizar um sorteio aos colaboradores da Nova Participações e/ou doar 
para uma instituição sem fins lucrativos, beneficente ou entidade filantrópica na forma 
prevista no item 4.4 desta Política.  

Não são aceitos pagamentos de viagens e acomodações ao colaborador da Nova 
Participações, por fornecedores, parceiros comerciais e/ou terceiros, seja ele pessoa física 
ou jurídica.  

4.3 - Relação com Poder Público 

Os colaboradores e terceiros que atuem em nome da Nova Participações, estão proibidos 
de aceitar e oferecer, direta ou indiretamente brindes, presentes, hospitalidade, dinheiro ou 
favores a agente público em nome desta empresa. O ato pode ser evidenciado como 
obtenção de vantagens ou influência em tomadas de decisões em benefício próprio ou da 
empresa, e isto é intolerável pelo Grupo Nova Participações. 

Também é proibido pagamento de refeições e eventuais gastos com funcionários públicos.  

É vedada a promessa, oferecimento ou concessão de pagamentos de facilitações, 
diretamente ou por terceiros, para funcionários públicos ou representantes de empresas 
privadas.  

4.4 - Doações e Patrocínios 

Doações e patrocínios realizados para Entidades Filantrópicas, Beneficentes ou Sem Fins 
Lucrativos, devem ocorrer de forma transparente e sempre de modo a respeitar as leis 
aplicáveis a cada caso. Além disso, são devidamente contabilizados nos registros 
contábeis da Empresa, por meio de apontamento específico e autoexplicativo dos recursos 
despendidos.  

Todas as doações e patrocínios devem ser realizados com estrita observância das leis 
aplicáveis, e devem ser formalizados através de instrumento contratual. Os instrumentos 
contratuais de Patrocínio e de Doação devem atribuir à entidade beneficiada 
responsabilidade exclusiva pela utilização do valor ou bem recebido, obrigando-a a não 
utilizar tais recursos de forma a conflitar com as disposições legais, em especial a Lei nº 
12.846/2013, assim como ao Código de Ética e Conduta da Nova Participações. A entidade 
beneficiada deve prestar contas da utilização dos recursos recebidos em patrocínio do 
projeto. 
 
São vedadas:  

− doações e patrocínios feitos por terceiros em nome da Nova Participações;  
− doações e patrocínios para pessoas físicas, exceto se expressamente aprovado pelo 

Diretor de Governança e Integridade;  
− doações que se destinem a obter, direta ou indiretamente, benefícios escusos ou ilícitos;  
− doações políticas ou para campanhas eleitorais;  
− doações diretas ou indiretas que beneficiem colaboradores ou terceiros que atuem em 

nome da Nova Participações, como no caso de pessoas jurídicas nas quais possuam 
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algum tipo de participação societária com poder de gestão, devendo-se evitar qualquer 
tipo de conflito de interesses;  

− doações ou patrocínios para pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, por 
Pessoas Politicamente Expostas, Agentes Públicos ou por Autoridade Governamental, 
exceto quando aprovado pelo Diretor de Governança e Integridade.  

O Colaborador ou Terceiro que atue em nome da Nova Participações que receber pleitos 
de Doações e Patrocínios de qualquer natureza ou mesmo quando desejar fazê-lo, deve 
primeiramente solicitar a aprovação do pleito pelo seu Gestor Imediato. Uma vez que o 
Gestor responsável tenha aprovado esta solicitação, o pleito deve ser submetido à 
avaliação da área de Ética e Integridade, garantindo antecedência razoável ao evento 
(mínima de 20 dias, podendo ser ampliado em função da característica da solicitação). 
Caso o Colaborador ou Terceiro que atue em nome da Nova Participações que tenha 
recebido o pedido de Doação ou Patrocínio identificar possível irregularidade/ilegalidade, 
deve fazer a recusa ao pedido formalmente e enviar uma cópia dessa recusa à área de 
Ética e Integridade. 

Obs.: A Nova Participações preserva o direito de cada Colaborador e Terceiro, em nome 
próprio (pessoa física), realizar doações pessoais para campanhas eleitorais, partidos 
políticos e coligações ou comitês financeiros. Todavia, as doações devem ser realizadas 
com recursos próprios, fora das instalações da Nova Participações e fora do seu horário de 
trabalho. Destaca-se que deve ser garantida a desvinculação da imagem da Nova 
Participações nesta ação, não podendo, a Empresa, ser atrelada a esta ação em nenhuma 
esfera e sob nenhuma hipótese. 

4.5 - Violação 

Qualquer colaborador ou terceiro que atue em nome da Nova Participações que viole esta 
Política está sujeito a sanções, conforme critérios da Política de Medidas Disciplinares. 

Caso a violação seja caracterizada como infração a Lei 12.846/2013 anticorrupção e 
demais leis vigentes, outras sanções são impostas, podendo haver rescisão de contrato. 
Além disso, os Colaboradores e Terceiros devem estar cientes de que infrações podem 
estar sujeitas as penalidades legais cabíveis. 

4.6 - Canal de Ética 

É essencial que todos abrangidos por esta Política relatem imediatamente quaisquer atos 
ou suspeitas de condutas que violem esta Política e/ou o Código de Ética e Conduta. 
Nesse sentido, disponibilizamos o Canal de Ética:  

− site: http://www.novaparticipacoes.com/;  
− site: www.canaldeetica.com.br/novaparticipacoes; 
− telefone: 0800 300 4721 - 24 horas por dia. 

Este canal é operado por empresa independente e especializada, garantindo ainda mais 
confidencialidade e segurança. Não é necessário se identificar ao utilizar o canal, mas é 
fundamental agir com responsabilidade ao efetuar relatos, que devem ser consistentes e 
verídicos.  
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Não é permitida ou tolerada qualquer forma de retaliação contra as pessoas que por 
ventura realizem denúncias de boa-fé ou queixas de violação desta Política ou lei 
anticorrupção. 

5 - VIGÊNCIA 

Esta Política entra em vigor na data de sua divulgação. 
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