
RESUMÃO

POLÍTICA DE BRINDES, PRESENTES  
E CORTESIAS CORPORATIVAS

OBJETIVO
Reforçar os padrões éticos ao receber 
ou conceder brindes, presentes e 
cortesias corporativas decorrentes 
da relação profissional com agentes 
públicos ou privados. 

DIRETRIZES 
A FL veda e repudia o recebimento ou a concessão 

de brindes, presentes ou cortesias corporativas 
quando há intenção de influenciar uma decisão 

ou visar recompensas.

O QUE CONSIDERAMOS 
BRINDES? 
Bens sem valor comercial, distribuídos como 
cortesia, propaganda ou divulgação institucional. 
Exemplos: bloco de notas, agenda, mochila, 
caneta, camiseta e caneca.

ENTÃO, EU POSSO 
RECEBER OU CONCEDER 
UM BRINDE? 
Pode! Não proibimos o recebimento e a 
concessão de peças promocionais, mas 
o item não deve ter valor comercial. A 
FL considera R$ 140 o valor agregado 
máximo para um brinde. Vai receber ou 
oferecer um brinde? Veja as dicas abaixo:
• O brinde não pode ser recebido ou 

concedido com intenção de influenciar 
decisões do destinatário, tampouco 
pode ser capaz de dar margem a essa 
interpretação. 

• O item não pode ser recebido nem 
dado em dinheiro ou o equivalente, 
como um vale-presente.

O QUE CONSIDERAMOS 
PRESENTES? POSSO DAR  
OU RECEBER PRESENTES?
Cortesias corporativas de valor comercial, 
mesmo que insignificante a quem oferta, como 
livro, chocolate e perfume. Os presentes 
devem ser destinados a pessoas jurídicas, 
e não a uma pessoa física específica. É 
permitido receber e oferecer presentes ao 
se relacionar com agentes privados, como 
colaboradores e fornecedores, desde que se 
respeite o valor máximo de R$ 140. Porém, 
colaboradores que agem em nome da FL 
NÃO são autorizados a conceder presentes a 
agentes públicos, salvo nos casos de: 
• Autoridades estrangeiras em que haja 

reciprocidade.
• Itens concedidos como cortesia, propaganda, 

divulgação ou por ocasião de eventos especiais 
ou datas comemorativas.

Não serão permitidos presentes com 
informações de partidos políticos ou candidatos!
 

OBSERVAÇÃO: antes de 
receber ou ofertar presente 
ou brinde que exceda os R$ 
140 ou não respeite outras 
regras desta política, por favor, 
consulte o time de Integridade.

Este documento não é um resumo exaustivo da 
política. Para entendê-la em detalhes, clique aqui. E, se 
mesmo assim ficar alguma dúvida, entre em contato 
com o time de Integridade.

COMO AGIR EM CASO DE 
RECEBIMENTO E CONCESSÃO 
DE OUTRAS CORTESIAS 
CORPORATIVAS?
Outros tipos de cortesias corporativas, como 
cursos, shows e eventos esportivos, precisam 
ser avaliados individualmente. Nessas situações, 
comunique o Compliance Officer.

https://fundacaolemann.org.br/assets/site/files/PoliticaBrindesCortesia.pdf

