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Objetivo 
 
O Código de conduta da empresa Vox soluções de pagamentos, visa esclarecer as normas básicas 
em relação à postura de todos os colaboradores. 
Este documento tem em vista contribuir para o desenvolvimento de um comportamento ético que 
proporcione bem-estar e boas práticas a todos os funcionários da Vox soluções de pagamentos. Ele 
é um elemento criado para que todo o time esteja ciente dos valores e das práticas que norteiam 
nossa relação com colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. 
 
Ótima leitura! 
 
Nossos Princípios de Orientação 
 
Valorização do Ser Humano 
As pessoas são nosso maior patrimônio e a razão da nossa existência. O sucesso de nossos 
colaboradores reflete o sucesso da Vox Soluções de Pagamentos.  
A Vox Soluções de Pagamentos, cumpre com todas as leis aplicáveis, e segue como premissa a 
proibição de discriminação no emprego com base na idade, raça, cor, sexo, orientação sexual, origem 
nacional, religião ou incapacidade. A Vox repudia qualquer tipo de assédio sexual e qualquer outro 
tipo de assédio no local de trabalho. A Vox estimula um ambiente de trabalho diversificado e 
inclusivo. 
 
Práticas ilícitas, antissuborno e anticorrupção 
 
A Vox soluções de pagamentos, observa e cumpre todos os regulamentos e legislação aplicáveis 
contra práticas ilícitas, antissuborno e anticorrupção. A organização, não recebe, oferece, doa, paga 
ou promete e tampouco autoriza o pagamento em dinheiro ou qualquer outro meio financeiro que 
constitua prática de conflito de interesses, condutas ilegais e de corrupção sob as leis brasileiras. 
Não concorda em dar ou receber benefícios de qualquer pessoa, entidade, e não apoia nenhum tipo 
de vantagem ilícita de seus negócios para si ou terceiros. Da mesma forma, não contrata funcionários 
e não mantém relacionamentos com profissionais, seja pessoa física ou jurídica, envolvidos com 
atividades criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e ou terrorismo. 
 
 
Brindes de Presentes 
 
É relevante se ter uma atenção especial quanto ao recebimento de brindes e presentes, pois a 
aceitação com intuito de benefícios pessoais não é ética e gera descredito ao colaborador e à Vox 
soluções de pagamentos. O recebimento de brindes e presentes deve denotar caráter imparcial, não 
interferindo nas relações e tomadas de decisão da empresa com seus clientes e fornecedores, sendo 
assim é primordial o bom senso do beneficiário ao recebê-los. 
 
 
 
 



 
Conflitos de Interesse 
 
O colaborador deve agir nos melhores interesses da nossa organização e proteger sua reputação, 
evitando conflitos de interesse.  
Seus relacionamentos pessoais e interesses não devem comprometer as atividades comerciais. O 
colaborador não deve desenvolver ou manter qualquer interesse pessoal que gere, ou pareça gerar 
um conflito com os interesses da Vox Soluções de Pagamentos. É importante esclarecer que você 
deve evitar investimento, interesse, associação ou atividade que cause nos outros dúvidas com 
relação à sua integridade ou capacidade de realizar suas funções objetivamente. 
Os colaboradores devem informar seu Gestor sobre conflitos de interesse, existente ou potencial, 
buscando junto ao gestor a melhor solução para evitar ou reduzir o conflito de interesse. 
Os interesses pessoais dos trabalhadores e os interesses da empresa devem ser rigorosamente 
separados. 
 
Com os clientes 
 
Atendimento com eficiência, profissionalismo e respeito. 
Respeite as decisões dos clientes, desde que não firam a ética da empresa nem falte com respeito 
aos membros da nossa equipe. 
A discrição é importante para construção de uma relação de confiança e respeito. Seja cortês, acima 
de tudo. 
 
Com fornecedores 
 
A nossa relação com fornecedores e parceiros é pautada no respeito e na igualdade de condições 
em todos os processos do compromisso firmado, obedecendo aos prazos e as demais condições. 
 
Proteção de informações e leis de abuso de informações privilegiadas 
 
Obedecer rigorosamente a confidencialidade das informações a respeito da empresa, dos clientes, 
dos fornecedores e dos parceiros. 
Qualquer informação não pública sobre a Vox Soluções de Pagamentos que se revelada possa ser 
prejudicial à empresa, puder oferecer a alguém uma vantagem comercial ou pessoal injusta, é uma 
propriedade confidencial da empresa. 
Como colaborador Vox, talvez você possua acesso a materiais e informações não autorizadas a 
publicação, ou assuntos de terceiros que, se revelados, poderiam gerar um impacto sobre o valor da 
organização. As leis sobre informação interna privilegiada proíbem fazer uso pessoal dessa 
informação e ou revelá-la a terceiros, inclusive amigos ou familiares.  
A violação das leis sobre a divulgação de informação interna privilegiada pode gerar 
responsabilização criminal e civil. 
 
Sobre as atividades, produtos e serviços 
 
A Vox soluções de pagamentos, preza por todos os seus serviços prestados, não aceitando nenhum 
tipo de oferta a seus clientes sobre produtos inexistentes ou condições ilusórias. 
Trata a comunicação de forma clara com seus clientes, sendo uma premissa. Não admitindo 
qualquer tipo de mal-entendido, ou irregularidade com a venda de seus produtos e serviços. 



 
Aceitando e respeitando a decisão de seus clientes, a Vox não aceita qualquer tipo de 
comportamento errôneo, com o intuito de alcançar um benefício próprio por parte do colaborador. 
A atitude irregular quando identificada, medidas corretivas serão tomadas de imediatas pelo gestor 
responsável da área. 
 
Responsabilidades 
 
Todo colaborador deve cumprir as políticas, os regulamentos e os procedimentos aplicáveis 
existentes na empresa previstas neste código. É responsabilidade dele garantir que suas ações 
estejam de acordo com este documento, a fim de estabelecer uma relação de confiança e de 
credibilidade para construirmos um ambiente de trabalho cada vez mais saudável. 
Em caso de falha, o funcionário estará sujeito à aplicação de penalidades, de acordo com as leis 
trabalhistas, ou à rescisão do contrato. 
Este documento será revisado e atualizado anualmente, ou sempre que houver necessidade de 
atualização. 
  
 


