A Política Antissuborno da Viveo é a ferramenta que direciona e orienta a todos atuarem com ética, moralidade,
integridade e transparência sobre as situações do negócio, das atividades do dia a dia e sobre o comportamento esperado
pelo colaborador, prestador terceiro ou parceiro de negócios Viveo, a fim de prevenir e combater situações propensas a
atos de corrupção, suborno e fraudes, tanto em relação às instituições públicas como às empresas privadas. Juntamente
com compromisso de estar em conformidade com o sistema de gestão antissuborno a Viveo visa ser um ecossistema de
produtos e serviços para o setor da saúde, com empresas especializadas em cada elo da cadeia, desde a fabricação até a
entrega ao paciente, tendo a missão de simplificar o mercado com soluções ágeis, confiáveis e inovadoras, e como
propósito cuidar de cada vida, do paciente ao profissional da saúde, do colaborador ao fornecedor.















Esta política é complementar às demais políticas e procedimentos da Viveo e estão em consonância com as leis e
regulamentações aplicáveis contra práticas de suborno;
A Viveo proíbe e não tolera nenhuma prática de corrupção, suborno, pagamento ou recebimento de propina com
qualquer parceiro de negócio, seja com a Administração Pública, nacional ou estrangeira, ou com empresas
privadas, com base na lei anticorrupção brasileira e internacional;
A Viveo possui como política, tolerância zero a atos de corrupção e o exercício das atividades profissionais e os
assuntos comerciais devem sempre respeitar as legislações e as normas vigentes, bem como as normas e políticas
internas da Viveo que proíbe e não tolera o oferecimento ou pagamento de facilitação para acelerar ou favorecer a
análise e obtenções de licenças, autorizações, permissões, etc. a serem realizados por seus colaboradores ou
parceiros de negócios;
Para estabelecer, analisar e alcançar os objetivos antissuborno, a Viveo conta com a área de Compliance, Controles
Internos, Comitê interno, Comitê externo estatutário de Auditoria, Riscos e Compliance e o Conselho de
Administração;
Os setores de Compliance e Controles Internos da Viveo possuem autoridade e independência no exercício de suas
atividades e representam a função de compliance antissuborno que reportam diretamente ao CEO e ao Comitê de
Riscos e Compliance, compostos por membros externos e membros do Conselho de Administração;
A Viveo encoraja o levantamento de preocupações com base na boa fé ou em uma razoável convicção e disponibiliza
Canal de Ética Viveo, onde as denúncias são recebidas por empresa externa, especializada e independente. A Viveo
garante que nenhum Colaborador ou parceiro de negócio sofrerão qualquer tipo de retaliação ou penalização
devido a atraso ou perda de negócios resultantes de sua recusa em pagar ou receber propina e/ou de praticar
qualquer conduta ilegal ou antiética;
Qualquer violação desta e demais políticas Viveo e/ou do Programa de Integridade Viveo e das legislações correlatas
resultará na aplicação de medidas disciplinares e legais apropriadas;
A Viveo está comprometida em satisfazer os requisitos e com a melhoria contínua do Sistema de Gestão
Antissuborno (SGAS), através do acompanhamento dos indicadores de performance e da análise crítica;
As denúncias devem ser efetuadas pelos canais de ética abaixo, podendo essas serem de forma anônimas ou
identificadas e são tratadas confidencialmente.
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