Subvenções para Serviços de Saúde e Microscopia da
Olympus- Respostas às Perguntas Frequentes
P: O que é uma Subvenção na Olympus?
R: Subvenção é um pagamento voluntário feito em dinheiro para apoiar um programa,
evento ou organização educativa, desde que tais atividades sejam organizadas por um
terceiro independente com função educativa genuína. Esta subvenção é concedida
sem qualquer interesse de compensação, ou expectativa de receber qualquer valor, ,
ainda que o beneficiário da subvenção possa reconhecer verbalmente a Olympus
acerca dessa doação de apoio.
P: Qual é a diferença entre um "patrocínio", "reconhecimento" e "subvenção"?
R: Patrocínio – É um tipo de pagamento, normalmente em dinheiro pago a uma parte
em troca de acesso a um potencial nicho comercial explorável associado a parte
patrocinada. O patrocínio é feito com a clara expectativa de um retorno comercial.
Patrocínio não é uma subvenção.
Reconhecimento – É o pagamento de um valor justo de mercado em agradecimento a
uma realização. Este pode ser considerado uma subvenção.
Subvenção - É uma doação feita com uma finalidade específica, sem qualquer
expectativa de retorno ou reciprocidade.
P: Qual é a diferença entre marketing / verbas de eventos e subvenção?
R: O pagamento de um valor, que seja justo em relação ao mercado, pago em troca de
patrocínios, espaço em estande, exposições ou outras formas de publicidade em
eventos de terceiros é considerado marketing.
Uma subvenção educacional é uma doação monetária realizada para apoiar um
programa educacional ou evento. Não há nenhuma troca ou expectativa de troca. É
uma doação simples, um ato puramente benevolente.
P: Tenho um requerimento de patrocínio (com ou sem itens relacionados a
subvenções). Para onde direcionamos as solicitações para oportunidades de
patrocínio?
R: As oportunidades de patrocínio são separadas e distintas do processo do nosso
Comitê de Subvenções. Todos os pedidos relativos a oportunidades de patrocínio de
convenções, conferências ou outro evento promocional devem ser dirigidas ao
exhibitopportunities@olympus.com. Eles serão encaminhados para as unidades de
negócio apropriadas para as devidas considerações. Os exemplos podem incluir
pedidos relacionados a estandes de expositores, displays, prêmio para categoria de
patrocinadores, anúncios impressos (ou eletrônicos), publicidades ou oportunidades
semelhantes.

P: Que tipos de requerimentos de Subvenções serão aceitos pela Olympus para
avaliação?
R: Doação monetária para apoiar programas ou eventos educativos organizados e
controlados por terceiros independentes, desde que tenham uma verdadeira função
médica e educativa relacionada com doenças, afecções e/ou tratamentos para os quais
se usa produtos da Olympus. A Olympus somente avaliará solicitações para
programas médicos de microscopia organizados por:
o Centros Médicos Acadêmicos
o Associações Médicas
o Fornecedor Credenciado de Educação Médica Continuada
o Instalações centrais (Microscopia)
• Bolsas de pesquisa coordenadas por Associações Médicas de microscopia.
• Empréstimos, em curto prazo, de equipamentos para os tipos de eventos
mencionados acima que ocorram no México, no Brasil, e em Porto Rico.
• Pedidos de doação de produtos permanentes para centros de treinamento ou
educação para fins controlados ou operados exclusivamente por sociedades
médicas e / ou sociedades de microscopia nas Américas do Norte, Central e Sul.
Também se considera os pedidos de atendimento à pacientes com fins
filantrópicos ou missões que possam ocorrem nas regiões coordenadas
exclusivamente por organizações selecionadas pela Olympus, IMEC ou
Americares. Se os critérios do comitê sofrerem alterações, atualizaremos sem
nosso site.
P: Que tipos de requerimentos de Subvenções não serão avaliados pela
Olympus?
R: A Olympus não considera solicitações que forem destinadas a:
 Refeições, viagens, hospedagem ou honorários de profissionais da saúde que
participam ativamente ou assistem a eventos de qualquer tipo (incluindo
membros do corpo docente ou membros que compõem painel do evento);
 As solicitações de empréstimos ou subvenções de equipamentos fora do
México, Porto Rico ou Brasil;
 Pedidos de pesquisa;
 Pedidos que beneficiem diretamente o profissional de saúde (pessoa física) ou
apenas profissionais da saúde de uma determinada unidade de saúde, incluindo
bolsas de estudo específicas para um único estabelecimento;
 Pedidos que constituam ou promovam o uso diferente do recomendado no
manual de uso dos produtos da Olympus;
 Pedidos de contribuição de caridade (ainda que sejam de profissionais de saúde
ou centros de saúde) Exemplos: jogos beneficentes, bailes de gala, campanhas
e atividades de arrecadação de fundos.
P: Pode uma subvenção ser concedida em troca da compra de produtos ou
serviços da Olympus?
R: Não. As subvenções não podem ser fornecidas em troca de compra ou utilização
de produtos ou serviços Olympus ou para recompensar compras passadas ou futuras,
obter alguma referência ou recomendação de produtos ou serviços da Olympus.

P. Como posso saber se meu pedido (s) de subvenção foi recebido pela
Olympus?
R. Você receberá um e-mail confirmando que você completou o processo inicial de
registro como também receberá um e-mail depois de completar um pedido de
subvenção. Mantenha tais comunicações para referências futuras, já que seu número
de pedido é fundamental para nosso processo.
P. Posso salvar a minha inscrição on-line ou pedido de subvenção como
rascunho e concluí-lo posteriormente?
R. Sim. Para garantir que o progresso no aplicativo tenha sido capturado em nosso
banco de dados, certifique-se de completar pelo menos uma página, antes de salvar e
sair do aplicativo. Por favor, note que o registro deve ser completado na íntegra para
ser salvo. Informações de registros parciais não serão salvas.
P: Quem seleciona os beneficiários das Subvenções?
R: Todas as decisões de subvenção serão feitas exclusivamente pelo Comitê de
Subvenções de OCA. O Comitê gestor avalia e determina o apoio à pedidos de
atividades educacionais relacionadas com doenças, condições e tratamento nos quais
são utilizados produtos de qualquer entidade OCA.
P: Qual a frequência de reuniões do Comitê?
R: O Comitê se reúne a cada quatro ou seis semanas para avaliar os pedidos.
P: Qual documentação é necessária para abrir uma solicitação?
R: Consulte a "Lista de Verificação de Inscrição e Aplicação" e o Registro de
Subvenções e as "Diretrizes de Captura de Tela para Inscrição e Aplicação"
disponíveis em nosso site.
P: Se uma organização já recebeu apoio no passado terá alguma prioridade se
esta se aplicar para alguma outra subvenção?
R: Não. Cada organização deverá solicitar apoio sempre que achar necessário. Não há
candidatos prioritários, evento preferido ou quaisquer garantia de que o Comitê irá
aprovar os eventos que a Olympus já apoiou no passado.

P: Se a solicitação de nossa organização for negada, ou a quantidade solicitada
for reduzida, podemos reaplicar ou recorrer?
R. Não. O Comitê não aprova subvenções múltiplas para o mesmo evento, atividade ou
programa, e não oferece um processo de recurso. Agradecemos sua compreensão a
este respeito.
P. Seremos comunicados sobre a razão pelo qual meu pedido de registro e / ou
apoio financeiro foi negado ou valor reduzido?
R. Não. Não é nossa prática fornecer feedback específico sobre as determinações do
nosso Comitê de Subvenções. Nós fornecemos feedback geral:

As principais razões pelas quais um registro é negado incluem:
• Pedido de Registro a um tipo de organização inelegível (organizações que não
se enquadram na definição de Centro Médico Acadêmico, Sociedade Médica, ou
centros de Microscopia, entidades filantrópicas, etc.);
• Pedidos de organizações que não conseguem demonstrar uma programação
robusta de cunho educacional ou experiência na medição de resultados pósevento;
• Suspeita de que um pedido de Subvenção está sendo procurado como uma
recompensa ou em troca de benefício comercial, o que viola o compromisso da
Olympus em aderir às leis anticorrupção e melhores práticas da indústria.
As principais razões pelas quais um pedido de Subvenção é negado ou reduzido pelo
Comitê incluem:
• Agenda educacional aparentemente fraca ou programação sem robustez;
• Locais de entretenimento, tais como resorts, parques temáticos e espaços
luxuosos, onde a programação e evento de marketing aparecem
desproporcionalmente comparados com o tempo de lazer ou atividades sociais;
• Fraca conexão entre o evento e as discussões sobre estados de doenças,
condições e/ou tratamentos para os quais os produtos Olympus são usados;
• Orçamento do evento ou documentação de apoio não contém detalhes
suficientes, refletem grandes lucros do evento, ou indicam que as despesas
podem ser inconsistentes com os nossos parâmetros de conformidade;
• A solicitação faz referência direta ou indiretamente a oportunidades de
negócios passados ou futuros ou relações pessoais com Olympus que poderiam
ser percebidas como tentativas de influenciar indevidamente o Comitê.
P. Com quem posso falar caso tenha perguntas sobre a minha inscrição ou
pedido de subvenção da Olympus?
R. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de aplicação de Subvenções da
Olympus, entre em contato com os Administradores de Subvenções da Olympus no
ocagrants@olympus.com ou 484-896-3939. Lembrando que os candidatos devem
evitar dirigir quaisquer questões relacionadas as Subvenções aos profissionais de
vendas da Olympus, marketing ou pessoal da área comercial. Tais funcionários
poderão sofrer ação disciplinar ao se envolverem no processo de Subvenções, e os
pedidos serão prejudicados. Agradecemos por respeitar a integridade de nosso
processo.

