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Código de Ética e Conduta



Para a Visagio, Ética é um valor inestimável, algo que entendemos como a base para tudo o 
que fazemos e um pilar fundamental da nossa longevidade. 
Nosso objetivo com este Código de Ética e Conduta é apresentar a nossos parceiros e 
comunidade nosso propósito, missão, valores e como eles se desdobram premissas e 
princípios-chave do nosso modelo de atuação. 

Introdução



PROPÓSITO
(WHY)

MISSÃO
(WHAT)

VALORES
(HOW)

Ser uma plataforma 

extraordinária para 

que gente boa e do 

bem realize feitos 

grandiosos

Ser o principal 

parceiro dos nossos 

clientes em seus 

desafios de gestão

Nosso propósito, missão e valores são a expressão da cultura e das bases do nosso grupo
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Cliente 
Nossa razão de existir como negócio

Gente & Cultura
Nosso único e verdadeiro ativo

Excelência Técnica
Nosso meio de diferenciação

Eficiência
Nossa forma de maximizar valor

Ética
Nossa maneira de trabalhar



Em todas as esferas de atuação, a Visagio está

comprometida em garantir que nossas pessoas do
grupo sigam nosso conjunto de valores que regem

a forma como lidamos com nossos negócios.

Para cumprirmos a nossa missão de ser o

principal parceiro dos nossos clientes em seus

desafios de gestão, é fundamental que a ética seja
inegociável e faça parte do nosso cotidiano.

A Ética é parte presente em nosso dia-a-dia!
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AGIMOS SEMPRE COM 

HONESTIDADE
GARANTIMOS  

INTEGRIDADE
DA NOSSA EQUIPE

MANTEMOS A 

TRANSPARÊNCIA
EM TODOS OS PROCESSOS

PREZAMOS PELO 

ZELO E RESPEITO
ONDE E COM QUEM TRABALHAMOS 



Para suportar o nosso 
modelo, o Código de 
Ética e Conduta da 
Visagio orienta os 
pilares básicos do 
grupo garantindo ética 
e conformidade nas 
relações com nossos 
colaboradores, 
parceiros e clientes
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CONFLITO DE INTERESSES CONDUTA PROFISSIONAL

CONFORMIDADE COM A LEI SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

INCENTIVO À DIVERSIDADE SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO 
AMBIENTE

RELAÇÃO COM PARCEIROS E 
FORNECEDORES
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CONFLITO DE INTERESSES

A VISAGIO compreende que para tomar decisões de negócios imparciais, 
nada deve entrar em conflito com sua responsabilidade para com o 
grupo, ou comprometer o desempenho no trabalho, o comprometimento 
ou a capacidade de tomar decisões imparciais.

COM O QUE NOS COMPROMETEMOS

» Assegurar que nossos colaboradores e parceiros tomem 
decisões imparciais, evitando situações que possam criar a 
aparência de estar em conflito.

» Garantir que nossos colaboradores e parceiros não utilizem 
seu vínculo com a Visagio para obter vantagens indevidas 
para si ou favorecer indevidamente outros negócios, 
pessoas e/ou fornecedores.

» Incentivar os nossos colaboradores, parceiros e clientes 
reportem imediatamente quaisquer violações que tenham 
conhecimento.

A VISAGIO valoriza os seus colaboradores e parceiros, garantindo que 
todo o nosso time estabeleça relações baseadas na dignidade, igualdade 
e respeito. É obrigação de todos zelar por uma conduta séria, técnica e 
respeitosa em qualquer ambiente de trabalho.

COM O QUE NOS COMPROMETEMOS

» A não tolerar nenhuma forma de assédio, bullying ou 
intimidação em qualquer um dos nossos locais de trabalho. 
Todos os colaboradores, clientes e stakeholders devem ser 
tratados com justiça, respeito e dignidade.

» A não permitir o uso indevido de drogas legais ou outras 
substâncias entorpecentes dentro de qualquer local de 
trabalho da Visagio, bem como de nossos clientes.

» Incentivar nossos colaboradores, parceiros e clientes a serem 
defensores de uma conduta profissional, reportando desvios 
quando observados.

CONDUTA PROFISSIONAL

Nossos Pilares
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CONFORMIDADE COM A LEI

Todas as pessoas têm a responsabilidade de cumprir a legislação e 
devem tomar as medidas necessárias para garantir pessoalmente a 
conformidade com as leis aplicáveis ao país em que a empresa opera e 
em consonância com os procedimentos da VISAGIO.

COM O QUE NOS COMPROMETEMOS

» Vetar qualquer participação em discussões ou relacionadas 
à licitação fraudulenta.

» Não aceitar qualquer forma de suborno ou outro tipo de 
corrupção, independentemente da legalidade.

» Incentivar nossos colaboradores, parceiros e clientes a 
reportarem imediatamente quaisquer violações legais que 
tenham conhecimento.

A preocupação perante a segurança da informação, seja de nossos 
clientes ou da VISAGIO, é um dos pilares que sustentam a nossa 
reputação. Sendo assim, nos comprometemos a operar sob uma cultura 
de constante vigilância em relação a segurança da informação e ao 
cumprimento das legislações e regulamentações aplicáveis.

COM O QUE NOS COMPROMETEMOS

» Garantir conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais.

» Identificar fonte de dados e referências de informações que 
não sejam de nossa autoria.

» Não alterar dados com o objetivo de manipular os resultados 
pretendidos.

» Garantir o máximo de zelo e cuidado na guarda e 
compartilhamento de materiais de quaisquer natureza.

» Reportar imediatamente quaisquer situações de não 
conformidade na segurança da informação.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Nossos Pilares
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INCENTIVO À DIVERSIDADE

A VISAGIO é uma plataforma que preza e garante oportunidades de 
desenvolvimento profissional iguais a todos os visagianos, independente 
de gênero, raça ou orientação sexual.

COM O QUE NOS COMPROMETEMOS

» Proporcionar ao nosso time um local de trabalho que 
incentive a igualdade de oportunidades para contribuir e 
realizar todo o seu potencial.

» Garantir um ambiente de trabalho diversificado e 
multicultural, livre de preconceitos e discriminação com 
nossos parceiros.

» A não tolerar decisões ou condutas baseadas em atributos 
não relacionados ao desempenho no trabalho (como raça, 
cor, gênero, religião, associações pessoais, nacionalidade, 
idade, deficiência, condições de saúde, crenças políticas, 
estado civil, orientação sexual e responsabilidades 
familiares).

A VISAGIO é uma plataforma empenhada em fornecer a todos que 
trabalham ou visitam os nossos locais de trabalho um ambiente seguro 
e isento de riscos. Esse compromisso é resumido pelo valor central 
“nenhum trabalho é tão importante que não possa ser executado com 
segurança”.

COM O QUE NOS COMPROMETEMOS

» Zelar pela saúde, qualidade de vida e segurança de todos os 
colaboradores e parceiros, garantindo a vida e a integridade 
das pessoas como prioridade em relação a qualquer outro 
objetivo.

» Desempenhar nossas funções com cuidado e diligência, 
garantindo responsabilidade a sociedade e ao meio ambiente.

» Incentivar nossos colaboradores, parceiros e clientes a 
reportarem trabalhos ou tarefas inseguras que tiverem o 
potencial de causar danos ao meio ambiente.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Nossos Pilares
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RELAÇÃO COM PARCEIROS E FORNECEDORES

A VISAGIO compreende que o relacionamento com parceiros e fornecedores deve ser baseado na ética, respeito e na transparência. A contratação e 
manutenção de empresas parceiras sempre é realizada levando em conta critérios de integridade e ética conforme o nosso Código de Ética e Conduta.

COM O QUE NOS COMPROMETEMOS

» Garantir que todos os nossos fornecedores estejam alinhados aos nossos princípios, não considerando para o processo as empresas que 
possuem/possuíram escândalos na mídia.

» Garantir valores legítimos e condizentes com a contratação para remuneração de fornecedores, realizando sempre que possível processos 
de cotação concorrências.

» Avaliar os critérios socioambientais, considerando parceiros que obtenham diretrizes ambientais e diversidade em sua estrutura.

» Avaliar a localidade, considerando fornecedores locais desde que atendam com a qualidade esperada.

Nossos Pilares
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Canal de Ética
Em caso de necessidade ou qualquer dúvida, 

entre em contato com o canal de ética via:

» https://visagio.com/canal-de-etica/

Somos comprometidos a garantir 
uma reputação ética e de 

excelência com nossos parceiros, 
clientes e fornecedores. 
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