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1. OBJETIVOS
A presente Política de Conflito de Interesses do COB (“Política”) tem por objetivo estabelecer as
diretrizes e orientar a conduta das partes com quem se relaciona no intuito de resguardar os
interesses do COB em relação a conflitos de interesses potenciais ou reais.
Todos que mantenham ou venham a manter relacionamento com o Comitê Olímpico do Brasil
não devem envolver-se em quaisquer atividades que conflitem ou que pareçam conflitar com
suas responsabilidades e com o interesse da Entidade.

2. ÁREAS APLICÁVEIS
Esta Política se aplica a (i) pessoas físicas ou jurídicas que compõem os poderes do COB; (ii) atletas,
conselheiros, diretores, colaboradores, estagiários, aprendizes e demais pessoas físicas que
mantenham qualquer vínculo com o COB, seja como preposto, voluntário, autorizado e prestador
de serviço; (iii) patrocinadores, apoiadores e parceiros ou quaisquer pessoas jurídicas que se
associam contratualmente ao COB; (iv) fornecedores e todas as pessoas físicas ou jurídicas
contratada pelo COB para fornecimento de bens ou serviços e qualquer pessoa jurídica ou física
que direta ou indiretamente participe de ações desenvolvidas pelo COB.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA


Constituição Federal;



Código Civil Lei 10.406/2002;



Código de Conduta Ética do COB;



Lei Anticorrupção (12.846/2013);



Decreto Regulamentador (8.420/2015);



Política Anticorrupção COB.
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4. GLOSSÁRIO/TERMINOLOGIA


Agente Público: aquele que exerce mandato, cargo, emprego ou função pública nos poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou Municípios, ainda que transitoriamente ou sem
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de
investidura ou vínculo. O significado de agente público também inclui: (i) aqueles que
exercem os cargos citados acima em orgãos, entidades, estatais, ou em representações
diplomáticas de país estrangeiros, (ii) pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente,
pelo poder público de um país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais, (iii)
partidos políticos e candidatos a cargos públicos, (iv) agentes políticos, como por exemplo, os
chefes do Poder Executivo e membros do Poder Legislativo, além de cargos como Ministros e
Secretários.



COB: Comitê Olímpico do Brasil



Colaborador: É a pessoa física que possui vínculo através de contrato de aprendizagem, da lei
de Estágio, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) ou qualquer outro contrato realizado
e não caracterizado nas opções anteriores.



Conflito de Interesses Aparente: cenário em que uma pessoa poderia razoavelmente concluir
que o colaborador não agiu com integridade no cumprimento de sua obrigação de agir no
interesse do COB.



Conflito de Interesses: ocorre quando, por conta de um interesse próprio, um Colaborador
pode ser influenciado a agir contra os princípios ou interesses do COB, tomando uma decisão
inadequada ou deixando de cumprir com alguma de suas responsabilidades profissionais.



Conflito de Interesses Real: fato explícito de conflito de interesses.



Empregado: Pessoa física contratada de acordo com as regras e previsões da CLT, estas
aplicadas aos contratos por prazo determinado ou indeterminado, com base nos arts. 442 e
443.
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Pessoas Politicamente Expostas (PPE): consideram-se pessoas politicamente expostas os
agentes públicos que exercem ou tenham exercido, nos últimos cinco anos, no Brasil ou no
exterior, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus estreitos
colaboradores, representantes ou até 3º grau relacionados como:



GRAU

CONSANGUINIDADE

1º

Pai, mãe e filho(a)

Cônjuge, ex-cônjuge, companheiro(a), ex-companheiro(a),
padrasto, madrasta, sogro(a), enteado(a), genro e nora.

2º

Avô(ó), neto(a), irmão e irmã

Avô(ó), neto(a), irmão e irmã do cônjuge ou companheiro(a)

3º

Bisavô, tios(as), primos(as)

AFINIDADE

Bisavôs, tios(as), primos(as) do cônjuge ou companheiro(a)

Prestadores de Serviço Autônomo: Pessoa contratada pelo COB para prestação de serviço
que: i) Preste serviços de forma pontual e não habitual; ii) Não possua vínculo empregatício
com o COB; iii) Não esteja e não passe a estar subordinado a algum funcionário do quadro
efetivo do COB; iv) Não exerça a mesma função de um funcionário do quadro efetivo do COB.



Processo seletivo de Compras: corresponde a todos os processos de seleção e contratação
de fornecedores com base no Manual de Gestão de Compras do COB.



Recrutamento: Conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos
potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da Organização.

5. DIRETRIZES
5.1. PROCESSOS SELETIVOS DE COMPRAS, PATROCÍNIO, APOIO E PARCERIAS
Os Colaboradores devem se abster de participar de quaisquer negociações, aprovações ou gestão
de contratos, seja com fornecedores, patrocinadores, apoiadores, parceiros e prestadores de
serviço autônomo em situações, ainda que potenciais, de Conflitos de Interesses com o COB.
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Para fins desta política, considera-se que há um potencial Conflito de Interesses nas seguintes
situações:
(i)

Quando há, entre o Colaborador e um representante do fornecedor, patrocinador,
apoiador, parceiro e prestadores de serviço autônomo parentesco ou afinidade até 3º
grau;

(ii)

Quando o Colaborador ou pessoa com quem possua relacionamento afetivo ou
parentesco possuir participação societária ou qualquer interesse financeiro direto ou
indireto no fornecedor, patrocinador, apoiador, parceiro e prestadores de serviço
autônomo;

(iii)

Quando qualquer outro evento não relacionado acima que possa afetar a capacidade
de julgamento ou independência do Colaborador.

5.2. INDICAÇÕES DE PROPONENTES EM PROCESSOS SELETIVOS DE COMPRAS PARA
AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS
Os Colaboradores podem indicar proponentes para participar dos Processos Seletivos de
Compras de bens e serviços conduzidos pela área de Compras do COB, desde que informem qual
o vínculo existente no momento da indicação. São vedadas indicações e consequentes
contratações onde:
(i)

pessoas jurídicas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro

técnico, bem como cônjuges ou parentes em linha reta ou colateral até 3º grau sejam
empregados do COB ou de qualquer Confederação ou que participem de suas diretorias ou
conselhos, ou ainda que tenham se desligado destas entidades há menos de 180 (cento e
oitenta) dias anteriores ao início do processo de contratação.
Durante as fases do processo seletivo, realizado pela área de Compras, o colaborador que indicou
proponentes para o processo não deve ter acesso aos valores propostos e negociados, sendo
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limitada sua participação as avaliações técnicas necessárias e quando solicitado pela área de
Compras.
São considerados aparentes conflitos de interesses no processo seltivo de compras:
(i) Não informar a existência de vínculo com proponentes indicados para o processo
seletivo de compras;
(ii) Participar de negociações comerciais de proponentes indicados;
(iii) Comunicar e/ou iniciar a prestação do serviço antes que todas as etapas do processo
seletivo de compras até a confecção do instrumento contratual sejam concluídas.

5.3. CONTRATAÇÃO DE NOVOS COLABORADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO
AUTÔNOMOS
As áreas responsáveis pela contratação de novos Colaboradores e prestadores de serviço
autônomos devem submeter aos candidatos o Questionário de Conflitos de Interesses (FORMRH-017 - Formulário de Conflito de Interesses) no momento em que iniciar o contato com o
mesmo. Com base no questionário devidamente respondido e assinado pelo candidato, as áreas
responsáveis deverão direcionar este documento para o e-mail compliance@cob.org.br a fim de
que sejam realizadas as verificações inerentes ao processo.
As áreas deverão orientar os candidatos quanto a importância do preenchimento fidedigno dos
campos do Questionário com as informações solicitadas. Preenchimentos incompletos ou onde
não conste as informações de maneira fidedignas serão devolvidas para a devida correção, sendo
condicionantes para prosseguimento na contratação.
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5.4. ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS
Os Colaboradores podem desempenhar outras atividades profissionais, remuneradas ou não,
fora do horário de trabalho, desde que essas atividades não conflitem com os negócios e
interesses do COB e não prejudiquem o desempenho de suas funções.
São exemplos de atividades profissionais externas:
(i)

a participação em conselhos de classe, entidades sindicais e associações,

(ii)

atividades acadêmicas,

(iii)

atividades artísticas e comerciais, entre outras.

5.5. VÍNCULOS COM PESSOAS POLITICAMENTE EXPOSTAS (PPE) E AGENTES PÚBLICOS
Os colaboradores deverão informar eventuais vínculos de consanguinidade, afinidade ou pessoas
de seu estreito relacionamento que ocupam cargos de agentes públicos ou são pessoas
politicamente expostas.
Estes colaboradores também deverão se abster de participar de negociações de qualquer
natureza que envolvam estes agentes públicos ou pessoas politicamente expostas.

5.6. REPORTANDO CONFLITOS DE INTERESSES
Os Colaboradores devem reportar quaisquer situações de Conflitos de Interesses, mesmo que
aparentes, através dos Canais de Compliance a qualquer tempo.
O colaborador que receber informações sobre a existência de negócios jurídicos entre o COB e
um de seus familiares, pessoas com as quais seus familiares tenham estrito relacionamento
pessoal, ou com empresas em que tais pessoas figurem como sócias, tenham participação
relevante ou exerçam algum cargo de administração, deverá comunicar ao Diretor da sua área
funcional, que, por sua vez, deve informar ao Compliance Officer e Diretor Geral.
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Os Colaboradores também poderão ser solicitados a prestar declarações periódicas de
inexistência de Conflitos de Interesses bem como participar da campanha anual de conflito de
interesses realizada pela área de Compliance.

6. CANAL DE OUVIDORIA E ÉTICA
O Comitê Olímpico do Brasil disponibiliza seu Canal de Ouvidoria e Ética para relatos/denúncias de
prática de atos antiéticos, descumprimento dos normativos vigentes e legislações aplicáveis.
Para acessar o canal de Ouvidoria e Ética:

https://contatoseguro.com.br/cob

Estes canais são operados por uma empresa terceirizada e especializada, que conta com profissionais
capacitados para acolher a denúncia de maneira independente, sigilosa e confidencial.
Em caso de dúvidas e/ou para falar diretamente com Compliance: compliance@cob.org.br

7. ANEXOS
Anexos

Descrição

Anexo 1

FORM-RH-017 Declaração de Conflito de Interesses
Aprovado por:

_____________________
Diretor da Área:

_____________________
Compliance Officer

____________________
Conselho Diretor

______________________
Conselho de Administração
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