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GUIA DE RECEBIMENTO E OFERECIMENTO DE 

PRESENTES, BRINDES, HOSPITALIDADES E 
CONTRAPARTIDAS DE PATROCÍNIO 

(Adaptação do normativo interno) 
 

1. OBJETIVO  

Orientar a conduta dos empregados da Petrobras quanto ao recebimento ou oferecimento de 

presentes, brindes, hospitalidades e contrapartidas de patrocínio. 

 

2. ABRANGÊNCIA 

As orientações contidas neste guia aplicam-se à Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Recomenda-

se que sejam seguidas também pelas subsidiárias integrais e sociedades controladas do 

Sistema Petrobras, de acordo com o Artigo 16 do Estatuto Social da Petrobras. 

 

No caso das sociedades coligadas e das controladas em conjunto, as orientações contidas 

neste guia têm o caráter indicativo e contribuem para o alinhamento da gestão sobre questões 

éticas nas empresas vinculadas ao Sistema Petrobras. 

 

3. DESCRIÇÃO 

3.1. Compromissos de Conduta do Sistema Petrobras 

 

De acordo com o Código de Ética do Sistema Petrobras, os empregados se comprometem a 

"não solicitar, obter ou receber, para si ou para terceiros, nem prometer, oferecer ou dar 

vantagens indevidas decorrentes de função ou cargo que ocupam nas empresas do Sistema 

Petrobras". Do mesmo modo, em consonância com o referido código, nas relações com a 

Sociedade, o Governo e o Estado, o Sistema Petrobras compromete-se a “recusar quaisquer 

práticas de corrupção e propina, mantendo procedimentos formais de controle e de 

consequências sobre eventuais transgressões”. 

 

3.2. Orientações 

 

Os empregados, ao se depararem com uma oportunidade de receber ou de oferecer 

presentes, brindes, hospitalidades ou contrapartidas de patrocínio, diretamente ou por meio 

de terceiros intermediários, devem observar as orientações a seguir. 

 

3.2.1. Presente 

 

Compreende objeto e/ou serviço para uso ou consumo pessoal, com valor comercial e que não 

possua caráter promocional.  
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É vedado receber presentes, de qualquer espécie e em qualquer situação, de pessoa física ou 

jurídica, exceto: 

 

              a. De autoridades estrangeiras nos casos protocolares.  

 

              b. Em razão de laços de parentesco ou amizade e desde que o seu custo seja arcado    

pelo próprio ofertante. 

 

É vedado receber brindes ou hospitalidade em troca de qualquer favorecimento ao ofertante 

ou a terceiros (pessoa física ou jurídica). 

 

Não são considerados presentes para fins deste guia: 

 

                a. Prêmio em dinheiro ou bens concedidos por entidade acadêmica, científica ou 

cultural, em reconhecimento por contribuição de caráter intelectual.  

                b. Prêmio concedido em razão de concurso de acesso público a trabalho de natureza 

acadêmica, científica, tecnológica ou cultural. 

                c. Bolsa de estudos vinculada ao aperfeiçoamento profissional ou técnico, desde que 

o patrocinador não tenha influência em decisão que possa ser tomada pelo empregado, em 

razão do cargo que ocupa. 

                 d. Prêmio concedido pela Petrobras aos seus públicos de interesse, em razão de 

concurso. 

                 e. Convites fornecidos pela Petrobras a ocupantes de cargos do Poder Público para 

eventos de natureza institucional, com caráter personalíssimo, não podendo ser cedidos a 

terceiros. 

Os itens recebidos em desacordo com as normas da companhia devem ser devolvidos.  

 

As excepcionalidades previstas neste Guia devem ser adequadamente documentadas e 

ocorrer de forma aberta, clara e transparente. 

 

3.2.2. Brinde  

 

Brinde é objeto que, concomitantemente:  

a. Tenha caráter geral, ou seja, não se destine a agraciar alguém em particular.  

 

b. Não tenha valor comercial ou que seja distribuído a título de cortesia, propaganda, 

divulgação habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter 

histórico ou cultural.  

 

c.  Seja recebido de uma mesma pessoa (física ou jurídica) no máximo 1 uma vez a 

cada 12 meses. 

 

d. Seja limitado ao valor definido pela Comissão de Ética Pública (CEP).  
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Nota: Na publicação deste normativo o valor estabelecido pela CEP era de R$100,00. 

 

É permitido receber/oferecer brindes, exceto nas seguintes situações.  

a. Em troca de qualquer favorecimento para si ou terceiros. 

 

b.  Quando o motivo ou a intenção do oferecimento for influenciar, de maneira 

imprópria e injustificada, uma decisão. 

 

c.  Houver expectativa de retribuição de alguma forma. 

 

d. Em troca de algum negócio realizado, em curso ou em potencial. 

 

e. Houver desconforto ou constrangimento pessoal ou impacto na imagem ou 

reputação da Petrobras ao se divulgar ou justificar o recebimento do brinde. 

 

No oferecimento de brindes pela companhia, a área responsável pelo relacionamento 

institucional deverá ser consultada para assegurar que os brindes a serem ofertados estejam 

adequados quanto ao posicionamento de marca da Petrobras e à natureza do público alvo. 

 

3.2.3. Hospitalidade 

 

Compreende deslocamento (aéreo, marítimo e/ou terrestre), hospedagem, alimentação, 

viagem, passeio, entretenimento, ingressos para eventos, entre outros serviços. 

 

O oferecimento de hospitalidade é permitido desde que justificado por uma ação previamente 

planejada e aprovada pela área responsável pelo relacionamento institucional. Nos casos que 

envolvam agentes públicos e ou políticos, em razão do cargo que ocupem, o oferecimento está 

restrito a periodicidade de 12 meses.  

 

É vedado o recebimento de hospitalidades, observadas as excepcionalidades dos itens abaixo. 

Eventos Técnicos: 

As despesas relacionadas à participação de empregados da Petrobras em eventos que 

guardem correlação com as atribuições de seu cargo, emprego ou função, promovidos por 

instituição privada, tais como seminários, congressos, visitas e reuniões técnicas, no Brasil ou 

no exterior, deverão ser custeadas, preferencialmente pela Petrobras. 

 

Excepcionalmente, em razão de visitas, reuniões técnicas, seminários, congressos e/ou outros 

eventos promovidos por instituição pública ou privada, observado o interesse da Petrobras, a 

instituição promotora do evento, poderá custear, no todo ou em parte, as despesas relativas a 

transporte, alimentação, hospedagem e inscrição do empregado, desde que guarde correlação 

com as atribuições de seu cargo, vedado o recebimento de remuneração. 

 

Para a participação em visitas, reuniões técnicas, seminários, congressos e/ou outros eventos, 

deverão ser observados os seguintes critérios: 
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a. O convite para participação em eventos custeados por instituição pública ou privada 

deverá ser encaminhado ao titular da Unidade onde o empregado trabalha ou outra 

autoridade por ela designada, que indicará, em caso de aceitação, o representante 

adequado, tendo em vista a natureza e os assuntos a serem tratados no evento.  

 

b.  No encaminhamento do pedido formal de autorização deverão constar as informações 

relativas ao evento, os dados ou o nome do representante indicado pela Petrobras, as 

contrapartes envolvidas, local e horário do encontro, assunto a ser tratado e outras 

informações relevantes. 

 

Quando o assunto a ser tratado estiver relacionado com suas funções institucionais, o 

empregado poderá aceitar convites para jantares, almoços, cafés da manhã e atividades de 

natureza similar, custeados por terceiros, desde que as atividades não envolvam itens 

considerados de luxo, como bebidas alcoólicas e alimentos excessivamente caros. 

 

Eventos de Lazer: 

 

É vedado ao empregado da Petrobras aceitar convites ou ingressos para atividades de 

entretenimento, como shows, apresentações e atividades esportivas e outras hospitalidades 

de caráter pessoal. 

 

Excluem-se da vedação acima, os seguintes casos: 

a. Os casos em que o empregado se encontra no exercício de representação institucional, 

hipóteses em que fica vedada a transferência dos convites ou ingressos a terceiros não 

empregados. 

 

b. Os convites ou ingressos originários de promoções ou sorteios de acesso ao público, ou 

relação de consumo, sem vinculação, em qualquer caso, com a condição de agente 

público do aceitante. 

 

c. Os convites ou ingressos ofertados em razão de laços de parentesco ou amizade, sem 

vinculação com a condição de agente público, e desde que o seu custo seja arcado pela 

própria pessoa física ofertante. 

 

d. Os convites ou ingressos distribuídos por órgão ou entidade pública de qualquer esfera 

de poder, desde que observado o limite de valor fixado pela CEP (vide nota no item 

3.2.2). 

 

No caso do exercício de representação institucional, nos moldes da alínea “a” acima, se a 

formalidade do evento assim o requerer, o representante poderá estar acompanhado(a) do 

cônjuge ou companheiro(a). 
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3.2.4. Contrapartida de Patrocínio da Petrobras  

 

Para fins deste Padrão compreende produtos, convites, ingressos e/ou entradas ou benefícios 

oriundos de contratos de patrocínios da Petrobras. 

 

O oferecimento de contrapartidas de patrocínio é permitido desde que seja realizado sob 

critérios impessoais e transparentes. 

 

É vedado oferecer contrapartidas de patrocínio, se: 

a. Em troca de qualquer favorecimento para si ou terceiros. 

 

b. Quando o motivo ou a intenção do oferecimento for influenciar, de maneira 

imprópria e injustificada, uma decisão. 

 

c. Houver expectativa de retribuição de alguma forma. 

 

d. Em troca de algum negócio realizado, em curso ou em potencial. 

 

e. Houver desconforto ou constrangimento pessoal ou impacto na imagem ou 

reputação da Petrobras ao se divulgar ou justificar o oferecimento da 

contrapartida. 

 

f. Destinadas a agentes públicos e/ou agentes políticos e tiver valor superior ao 

limite estabelecido pela CEP (vide nota no item 3.2.2). 

 

Público Interno 

 

A distribuição de contrapartida para o público interno da Petrobras deverá ser realizada por 

meio de sorteio ou outro meio de caráter impessoal, através de ferramenta para cadastro e 

sorteio disponibilizada pela área responsável pelo relacionamento institucional.  

 

Eventualmente, as contrapartidas podem ser utilizadas para premiações em campanhas para o 

público interno da Petrobras, em reconhecimentos por mérito e desempenho, desde que os 

critérios para concorrência, por parte dos colaboradores, sejam divulgados de forma adequada 

e tempestiva.  

 

Contrapartidas para eventos técnicos, poderão ser distribuídas pelas áreas de Recursos 

Humanos e/ou pela área de competência técnica sobre o evento. 

 

É permitido o fornecimento de contrapartidas aos membros da Alta Administração ou gestores 

por eles designados, enquanto representantes formais da Petrobras para participação em 

eventos patrocinados. No caso do exercício de representação institucional, se a formalidade 

do evento assim o requerer, o representante poderá estar acompanhado(a) do cônjuge ou 

companheiro(a). 
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Público Externo 

 

Contrapartidas de patrocínio têm caráter institucional e não pessoal, e por isso devem ser 

destinadas a instituições ou a seus representantes formalmente indicados. 

 

Para estes casos, deverão ser observadas as seguintes orientações: 

 

a) Poder Público 

 

É vedado o oferecimento de contrapartidas de patrocínio de valor acima do estipulado no 

Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF) e pela CEP (vide nota no item 3.2.2) 

a agentes públicos, bem como a agentes políticos, como por exemplo ocupantes de cargos e 

servidores de qualquer esfera dos órgãos públicos. 

 

Excepcionalmente à vedação acima, poderá ser convidado agente público ou agente político, 

na qualidade de representante de órgão, desde que justificado por uma ação de 

relacionamento previamente delineada que tenha relação direta com a natureza do evento. 

 

Cabe ao titular da área responsável pelo relacionamento institucional, com base nestas 

orientações, aprovar a participação institucional do órgão público que está sendo convidado. 

 

Em qualquer das situações acima, se a pessoa que receber a contrapartida pertencer ao Poder 

Público e, simultaneamente, a outro público de interesse, devem ser seguidas as regras 

aplicáveis a integrantes do Poder Público. 

 

b) Clientes, Fornecedores, Consumidores, Concorrentes, Imprensa, Organizações da 

Sociedade Civil (OSCs), Parceiros, Comunidade Científica e Acadêmica, Comunidades, 

Investidores e Revendedores 

 

Não há impedimento para oferecimento de contrapartidas de patrocínio para esses públicos, 

desde que justificado por uma ação de relacionamento previamente delineada e que tenha 

relação direta com a natureza do evento, cabendo ao titular da área responsável pelo 

relacionamento institucional aprovar o oferecimento considerando o ganho de imagem e 

reputação da Petrobras.  

 

3.2.5. Procedimento para devolução de itens recebidos em desacordo a este Guia 

 

Recebimentos em desacordo com as orientações deste guia, deverão ser devolvidos, 

prontamente, pelo destinatário, aos seus respectivos remetentes acompanhados de cartas de 

devolução. 

 

Nos casos que gerarem constrangimento a quem recebe, ou à companhia, e não for possível 

realizar a devolução diretamente a quem os ofereceu, deve-se encaminhar o que foi recebido 

formalmente à área responsável pela segurança corporativa da Petrobras através de um 

Termo de Recebimento. 
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Objetos de reconhecido valor histórico, cultural ou artístico, deverão ser incorporados ao 

patrimônio da Petrobras. 

 

3.3 Disposições Complementares 

 

3.3.1 Em caso de dúvida a respeito deste guia, os empregados deverão enviar suas demandas 

para Secretaria-Executiva da Comissão de Ética da Petrobras. 

 

3.3.2 Eventuais excepcionalidades para oferecimento, pela companhia, de presente, brinde, 

hospitalidade ou contrapartida de patrocínio, com caráter institucional ou comercial, deverão 

ser submetidas para avaliação da Comissão de Ética da Petrobras. 

 

3.3.3 Caso qualquer colaborador tenha ciência do descumprimento das orientações deste guia, 

deverá denunciar o fato ao Canal de Denúncia Petrobras ou por outros meios divulgados pela 

companhia. 

 

3.3.4 O descumprimento das orientações expressas neste guia poderá implicar na adoção de 

medidas disciplinares, segundo as normas das empresas que compõem o Sistema Petrobras. 

 

3.4. Papéis e Responsabilidades 

Quem O quê 

Comissão de Ética da Petrobras - Manter atualizadas as orientações contidas neste guia.  

- Aprovar este guia e zelar pelo seu cumprimento. 

- Promover ações de disseminação deste guia. 

Corpo Gerencial - Cumprir e fazer cumprir as orientações estabelecidas 

neste guia. 

- Difundir a aplicação deste guia à força de trabalho sob 

sua gestão. 

- Sugerir melhorias deste guia à Secretaria Executiva da 

Comissão de Ética. 

Empregados - Cumprir as orientações estabelecidas neste guia. 

- Sugerir melhorias deste guia ao superior hierárquico ou à 

Secretaria Executiva da Comissão de Ética. 

 

4. DEFINIÇÕES 

Agentes Políticos: compreende Presidente, Ministros de Estado e equivalentes, inclusive em 

nível estadual e municipal, Governadores, Prefeitos e respectivos vices, Senadores, Deputados 

federais e estaduais e Vereadores; e os respectivos chefes de gabinete.  

 

Agentes Públicos: compreende aqueles que por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, 
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preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem 

retribuição financeira, a órgão ou entidade da Administração Pública, direta e indireta. 

 

Contrapartes: empresas, entidades e partes interessadas em geral com as quais o Sistema 

Petrobras mantém relacionamento no desenvolvimento de suas atividades econômicas. 

 

Eventos de natureza institucional: compreende aqueles que têm por objetivo principal a 

geração ou reforço da imagem de uma organização ou marca. 

 

Patrocínio: compreende apoio financeiro concedido a projetos de iniciativa de terceiros, com 

objetivo de divulgar atuação, fortalecer conceito, agregar valor à marca, incrementar vendas, 

gerar reconhecimento ou ampliar relacionamento do patrocinador com seus públicos de 

interesse. 

 

Poder Público: compreende instituições e órgãos que exercem funções legislativa, executiva 

ou judiciária, nas esferas federal, estadual e municipal, nos países e regiões em que a 

Petrobras atua, bem como entidades que trabalham no âmbito da governança global. 

 

Públicos de Interesse: compreende grupos de indivíduos e/ou organizações com questões 

e/ou necessidades comuns de caráter social, político, econômico, ambiental ou cultural, que 

estabelecem ou podem estabelecer relações com a Petrobras e são capazes de influenciar – ou 

ser influenciados por – atividades, negócios e/ou a reputação da companhia. 

 

Público Interno: compreende empregados e aposentados, familiares e pensionistas, 

conselheiros, aprendizes e estagiários da Petrobras, bem como empregados das empresas 

prestadoras de serviços que atuam em instalações da Petrobras. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 Gestão do Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção – PPPC 

 Guia de Conduta Do Sistema Petrobras 

 Código de Ética do Sistema Petrobras 

 Gerir Regime Disciplinar de Empregados e Sistema de Consequências da Alta 

Administração e Conselho Fiscal 

 Gerir Apuração Especial 

 Lei nº 12.813 de 16/05/2013 - Lei de Conflito de Interesses 

 Lei nº 12.846 de 01/08/2013 – Lei Anticorrupção/Empresa Limpa 

 Código de Conduta da Alta Administração Federal (CCAAF) 

 Resolução nº 3 da Comissão de Ética Pública (CEP), de 23/11/2000 

 Conceito e categorias de públicos de interesse da Petrobras - conteúdo aprovado pela 

Diretoria Executiva da Petrobras em 24/03/2011 (Ata 4.866, Pauta DE 304, Item 19) 


