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O objetivo fundamental deste Código é servir de guia para orientação e consulta a 

respeito do comportamento ético que deve ser seguido por todos aqueles que tenham 

algum tipo de relação profissional ou comercial com a Valid, tanto no Brasil quanto no 

exterior.

Acreditamos que observados os pilares da integridade, honestidade e respeito, bem 

como as regras de condutas éticas ora estabelecidas, promoveremos o crescimento 

contínuo e sustentável da Companhia e continuaremos a ser referência em reputação 

e credibilidade.

Tenho o prazer de apresentar o Código de Ética e Conduta Global da Valid, que foi 

elaborado em conformidade com a legislação aplicável aos negócios da Companhia 

e com base nos princípios e valores corporativos da Valid, refletindo o compromisso 

com a ética, honestidade, integridade e respeito em todas as relações com os seus 

colaboradores, clientes, parceiros e acionistas.

Para isto, é essencial o comprometimento de cada um de nós com os 

termos deste Código, afinal, somos todos responsáveis pela disseminação 

e prática dos valores e princípios corporativos da Valid.

Obrigado pelo seu compromisso.

Ivan Murias

CEO Global

Mensagem do presidente

Unidade: Valid
Negócio: Corporativo Valid
Área: Legal Compliance

Código de Ética e Conduta Global

3

Código: CE 01.001
Revisão: 27/04/2021
Aprov.: Ivan Murias



Visão
Estabelecer com cada cliente 
relações de longo prazo 
baseadas em confiança mútua.

Valores

Foco no Cliente
Procuramos entender as necessidades 

dos nossos clientes para adaptar as 

tecnologias e os serviços existentes a 

uma solução que melhor atenda à 

estratégia de cada um. É isso que nos 

torna parceiros de confiança.

Integridade e confiança
Como trabalhamos com dados 

confidenciais e serviços de segurança, 

mantemos sempre o mais alto padrão 

de integridade ética. A confiança de 

nossos clientes é o nosso principal ativo.

Resultados de Excelência
A nossa busca pela excelência é 

incessante e permanente, visando o 

máximo retorno para os nossos 

clientes, parceiros, acionistas e 

colaboradores.

Simplicidade e criatividade
Trabalhamos de forma simples e 

direta, e procuramos atingir o 

essencial das questões rapidamente. 

Acreditamos que soluções criativas 

são essenciais para facilitar a vida de 

nossos clientes e parceiros.

Valorizamos as pessoas
Acreditamos que o nosso sucesso é 

proporcional à qualidade de nossos 

colaboradores. Procuramos trabalhar 

com os melhores talentos que acreditem 

em nossos valores, com igualdade de 

oportunidades, e sempre tratados com 

respeito e dignidade.

Missão
Prestar serviços customizados para 
identificação de pessoas, objetos e 
transações com segurança e eficiência.

Visão, missão e valores
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O presente Código de Ética e Conduta Global é o documento por meio do qual a Valid 

consolida os seus princípios fundamentais e estabelece regras de condutas éticas, a 

partir dos seus valores, cultura e responsabilidade social, os quais devem ser seguidos 

por todos os colaboradores no exercício de suas funções profissionais e terceiros que 

atuarem em benefício da Empresa.

Todas as Empresas do Grupo Valid conduzem os seus negócios com estrita observância 

à legislação nacional e estrangeira em vigor e aos princípios gerais de Direito. Além 

disso, estão comprometidas com os mais altos padrões de conduta ética e integridade, 

refletidos no presente Código.

Este Código de Ética e Conduta Global deve ser observado por todos os empregados, 

estagiários, aprendizes, administradores, conselheiros e acionistas da Valid e de suas 

controladas, coligadas e afiliadas, aqui designados simplesmente “colaboradores”, bem 

como aos terceiros, tais como, clientes, parceiros de negócios, fornecedores diretos e 

indiretos, prestadores de serviços, representantes comerciais, agentes intermediários e 

associados, nas interações que mantêm entre si, com a Empresa, com o mercado e com 

a sociedade, no Brasil ou no exterior.

A finalidade deste Código é estabelecer diretrizes éticas mínimas que devem ser 

seguidas com o objetivo de fortalecer a cultura corporativa da Valid altamente 

responsável, ética e sustentável.

As unidades da Valid no exterior poderão elaborar Códigos de Ética e Conduta 

baseados na cultura local, desde que respeitados os princípios fundamentais e as 

regras de condutas estabelecidos no presente Código Global, que constituem os 

pilares norteadores da cultura organizacional da Valid.

Seguir padrões de conduta ética e integridade significa que todos os colaboradores da Valid e 
aqueles que agirem em seu nome devem se comportar de acordo com as normas escritas neste 
Código. Desta forma, teremos um ambiente de trabalho mais agradável, com respeito mútuo e com 
motivação para alcançar resultados com mais disciplina. Em outras palavras, se a Constituição do 
seu país é o conjunto de leis que você deve obedecer para viver em sociedade, o Código de Ética 
da Valid é o conjunto de “leis” que você deve obedecer durante o seu expediente de trabalho.

Definição, abrangência 
e objetivo
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A Valid defende o cumprimento incondicional da legislação nacional e internacional 
em vigor e zela pela conformidade estrita de todos os seus negócios e atividades, 
criando políticas e procedimentos para auxiliar e orientar as relações corporativas 
cotidianas.

Assim, cada colaborador é pessoalmente responsável pelo conhecimento e cumpri-
mento das leis, normas, políticas e procedimentos vigentes em sua área de trabalho, 
bem como por garantir a observância dos princípios e regras de condutas estabelecidos 
no presente Código.

A Valid legitima e respeita os direitos dos colaboradores e o seu relacionamento com a 
Organização, baseados em confiança e lealdade, indispensáveis para a manutenção 
da própria estrutura organizacional. Contudo, uma vez violada a confiança e verificado 
o descumprimento à lei, nacional ou internacional, a este Código, ou a qualquer norma 
da Empresa, independentemente das sanções legais e disciplinares previstas, poderá 
levar à rescisão do contrato de trabalho.

A Valid respeita a dignidade pessoal de cada indivíduo, portanto, condena totalmente 
todo e qualquer tipo de abuso de poder, assédio, agressão, abuso sexual ou verbal, 
assim como qualquer outro comportamento que possa ser considerado ofensivo, 
humilhante, intimidador ou que represente ameaça à vida ou à integridade física e 
moral de pessoas físicas ou jurídicas.

Princípios fundamentais
1. Cumprimento à legislação
A este código e demais políticas e procedimentos

Responsabilidade para com as pessoas

Intolerância a qualquer tipo de assédio e ameaça2.1

A Valid promove um ambiente de trabalho saudável, livre de toda e qualquer forma de 
discriminação, ofertando oportunidades iguais baseadas estritamente em competência 
e desempenho profissional.

Não-discriminação2.2

2.

Todas as políticas e procedimentos vigentes na Valid e na sua área estão disponíveis 
no Sistema DocNix (Brasil). Caso você não tenha acesso ao sistema, pergunte ao seu 
gestor sobre as regras do seu departamento. Jamais trabalhe sem conhecer as 
normas da sua área. Na dúvida, pergunte antes de agir.
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3. Responsabilidade para com a sociedade

A Valid reconhece e respeita o direito à livre associação, inclusive à sindicatos, 
associações, entidades de classe, partidos políticos ou quaisquer outras 
entidades constituídas, desde que exercida com responsabilidade e ética, 
dentro dos limites legais.

Liberdade de associação2.3

A Valid respeita, cumpre e protege os direitos humanos previstos na legislação nacional e 
internacional e, da mesma forma, devem agir todos os seus colaboradores e terceiros 
contratados, clientes, parceiros de negócios, fornecedores diretos ou indiretos, e qualquer 
pessoa agindo em nome da Empresa.

Respeito aos direitos humanos3.1

A Valid não tolera e condena veementemente o trabalho infantil. Admite, na forma da 
Lei, a contratação de menor na condição de aprendiz.
Igualmente, a Valid não admite e condena toda e qualquer forma de trabalho forçado 
ou em condições degradantes e incompatíveis com a dignidade humana que 
coloquem em risco a saúde e a vida do trabalhador, tais como, jornada exaustiva (em 
que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho que 
acarrete danos a sua saúde ou risco de morte), servidão por dívida (fazer o trabalhador 
contrair uma dívida e prendê-lo a ela) e tráfico de seres humanos.

Trabalho infantil, forçado ou em condições degradantes3.2

A Valid proporciona um ambiente de trabalho seguro e saudável e toma as medidas 
adequadas para prevenir acidentes e danos à saúde, estimulando que seus colaboradores 
assumam atitudes responsáveis no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho.

Desenvolvimento sustentável3.3

A Valid respeita a liberdade de expressão de opiniões, ideias e pensamentos, em suas 
mais diversas manifestações, inclusive em mídias sociais, desde que exercida com 
responsabilidade, ética, dentro dos limites legais, e observados os princípios e regras de 
condutas estabelecidos no presente Código. A Valid repudia abusos e ilegalidades.
O Departamento de Comunicação deverá ser previamente consultado para 
manifestações acerca de quaisquer informações sobre a Empresa, tais como, suas 
marcas, produtos, negócios e atividades, tendo em vista a confidencialidade e 
relevância dessas informações.

Liberdade de expressão e mídias sociais2.4

Não é tolerada nenhuma forma de discriminação, seja de religião, raça, cor, origem, classe 
social, nacionalidade, deficiência ou limitação física ou mental, gênero, orientação sexual, 
responsabilidades familiares, estado civil, associação a sindicato, ideologia política, idade 
ou qualquer outra condição, fazendo parte da política da empresa a contratação de 
portadores de necessidades especiais.
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As atitudes em relação ao meio ambiente têm como prioridade o respeito pela 
natureza, o cumprimento à legislação, a prevenção e a redução dos impactos 
ambientais. A Valid incentiva o desenvolvimento de programas e projetos de forma a 
obter o comprometimento das pessoas, a melhoria dos processos e a aplicação de 
tecnologias adequadas voltados ao desenvolvimento sustentável.
A Valid possui o selo FSC – Forest Stewardship Concil, uma certificação que garante 
que a empresa utiliza matéria-prima originada do manejo responsável das florestas. A 
certificação permite que consumidores e empresas tomem decisões em prol das 
pessoas e do ambiente.
Toda e qualquer condição de risco à saúde ou à segurança no trabalho ou ao meio 
ambiente deve ser relatada através dos Canais de Denúncia da Empresa, de forma 
identificada ou anônima.

4. Responsabilidade para com o mercado

Todas as pessoas que agirem em nome da Valid devem observar as diretrizes éticas 
estabelecidas no presente Código em seus relacionamentos e comunicações com 
órgãos públicos e com autoridades de todas as instâncias de governo.
O fornecimento de informações a todas as esferas de governo deve ser efetuado 
sempre por escrito, mediante protocolo e com a devida orientação do Departamento 
Jurídico, quando necessário.
É proibida a realização de contribuições ou manifestações favoráveis a partidos 
políticos e entidades governamentais em nome da Valid.

Relações com o governo4.1

A Valid conduz as suas atividades de acordo com a legislação nacional 
e internacional voltada ao combate ao suborno e à corrupção, e assim 
devem agir todos os seus colaboradores e terceiros contratados, 
clientes, parceiros de negócios, fornecedores diretos ou indiretos, e 
qualquer pessoa agindo em nome da Empresa.
É terminantemente proibida toda e qualquer forma de corrupção, 
direta ou indireta, ativa ou passiva, tanto na esfera pública (transações 
envolvendo o governo direta ou indiretamente) quanto na esfera 
privada (transações entre empresas privadas sem o envolvimento de 
entidades governamentais), no Brasil e no Exterior.

Prevenção e combate à corrupção4.2

A Valid tem o compromisso de buscar a melhoria contínua da qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos, por meio da permanente inovação tecnológica e aprimoramento de 
seus processos, visando atender com a máxima segurança e eficiência às especificações 
técnicas exigidas por seus clientes.
A Valid possui a certificação ISO 9001, norma focada na qualidade do produto ou serviço 
com critérios que visam garantir a melhoria contínua dos produtos e serviços.

Qualidade do produto/serviço3.4
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A Valid atua no mercado de forma ética e justa, respeitando os princípios da livre 
iniciativa e da livre concorrência. Assim, não tolera a prática de atos que 
impactem a livre concorrência no Brasil ou no exterior, passiva ou ativamente, 
direta ou indiretamente.
Não é admissível o uso de métodos ilegais ou antiéticos para a obtenção de 
informações sobre concorrentes, como segredos de negócios, indução à 
divulgação de informações confidenciais por parte de seus colaboradores ou 
furto de informações sigilosas, dentre outros.

Defesa da concorrência4.3

A Valid realiza transações comerciais em estrita observância às legislações nacionais e 
internacionais aplicáveis ao controle de exportação e importação.
É dever de todo colaborador e terceiro contratado, cliente, parceiro de negócios, 
fornecedor direto ou indireto, e qualquer pessoa agindo em nome da Empresa consultar 
as restrições impostas a países, empresas ou entidades legais antes de iniciar novos 
negócios. Em caso de dúvidas, procure o Departamento de Importação e Exportação.

Controle de exportações e importações4.4

A Valid respeita as regras e princípios contábeis previstos na legislação nacional e 
internacional na elaboração de seus registros e demonstrativos financeiros, e mantem 
sistemas contábeis e de controles internos adequados e em conformidade com as 
melhores práticas de governança corporativa.

Demonstrações financeiras e contábeis4.5

Dessa forma, estão expressamente vedados atos de prometer, oferecer, direta ou 
indiretamente, vantagem indevida à agente público, nacional ou estrangeiro, ou a 
pessoa a ele relacionada; quaisquer práticas de fraude em processos licitatórios e 
contratos com o governo, seja ele nacional ou estrangeiro e oferecimento de vanta-
gem indevida a licitante concorrente; quaisquer tentativas de impedimento à ação de 
autoridades fiscalizatórias.
Toda e qualquer situação de risco de corrupção deve ser levada imediatamente ao 
conhecimento do Departamento Jurídico e de Compliance ou comunicada a 
qualquer um dos Canais de Denúncia da Empresa, de forma identificada ou anônima.
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Corrupção significa usar meios ilegais para obter alguma vantagem, informação ou até mesmo 
benefícios pessoais. Quando você promete pagar um jantar para um fornecedor e, em troca, pede a 
ele que lhe repasse informações confidenciais de um concorrente da Valid, você está agindo de 
forma ilegal. Em outras palavras, você está fazendo um ato de corrupção. E isso é terminantemente 
proibido aqui na Valid.
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É dever de todos os integrantes da Valid (administradores, funcionários, estagiários, 
jovens aprendizes, bem como de todos aqueles que agirem em nome da Valid no 
Brasil e no exterior) cumprir e fazer cumprir as disposições deste Código, ficando 
atribuído aos líderes o dever adicional de divulgar e assegurar o cumprimento deste 
documento em suas respectivas áreas de trabalho.
A Valid não permite o exercício de atividades políticas ou religiosas dentro do 
ambiente de trabalho e nem o envolvimento de recursos materiais, pessoais ou de 
equipamentos da Empresa nessas atividades. Necessidades individuais devem ser 
conversadas com o Departamento de Gente & Gestão.
É proibido portar e trabalhar sob o efeito de álcool e/ou de drogas ilegais, bem como 
é proibido o porte de arma de qualquer natureza nas dependências da Empresa, salvo 
quando devidamente autorizado em razão do exercício da profissão e da função 
exercida na Valid.

Regras de condutas éticas
1. Comportamento

A contratação de parentes de colaboradores pode ser considerada, desde que sejam 
avaliados e concorram às oportunidades de emprego em condições idênticas às de 
outros candidatos, sem que isto configure qualquer tipo de vantagem. Em havendo a 
relação de parentesco entre colaboradores dentro da Empresa, não será permitido 
que atuem no mesmo departamento, nem será permitida relação de subordinação 
entre eles.
Relacionamentos afetivos entre Colaboradores serão permitidos desde que não exista 
uma relação de subordinação entre os envolvidos. Nestes casos o comportamento 
dos casais deverá ser compatível com o ambiente de trabalho.

2. Relações de parentesco

Os recursos da Valid devem ser utilizados unicamente no exercício da atividade profissional, 
para que sejam atingidos os resultados esperados pela Empresa, e nunca para uso ou ganho 
pessoal de qualquer espécie.
A Valid não admite negociações com empresas cujo profissionais, sócios ou representantes 
tenham laços familiares com colaboradores, administradores ou executivos da Valid que 
atuem em área usuária ou contratante, ou que estejam em posição que possam influenciar 
direta ou indiretamente na tomada de decisões, salvo autorização prévia por escrito emitida 
pela Diretoria responsável em conjunto com a Diretoria de Gente & Gestão.
Os colaboradores não poderão desempenhar qualquer atividade paralela em empresas 
concorrentes da Valid, a não ser que haja uma autorização prévia por escrito emitida pela 
Diretoria responsável.
Qualquer conflito ou potencial conflito entre interesses individuais e os interesses da Valid 
deve ser evitado e, caso ocorra, deve ser levado imediatamente ao conhecimento do 
Comitê de Ética.

3. Conflitos de interesses
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As decisões tomadas por todos aqueles que agirem em nome da Valid devem ter como 
único objetivo o interesse da Empresa.
Os colaboradores da Valid, bem como todos aqueles que agirem em seu nome não 
devem aceitar ou oferecer presentes, compensação ou quaisquer favores ou vantagens 
econômicas de qualquer natureza, de valor acima de US$ 100.00 (cem dólares norte-a-
mericanos; valor máximo), ou o seu equivalente em qualquer outra moeda, inclusive 
para agentes públicos, exceto brindes de caráter promocional com logotipo, distribuídos 
de forma generalizada a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 
ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas.

4. Brindes e presentes

Instalações, equipamentos, máquinas, materiais, arquivos e informações, criados, 
recebidos ou armazenados nos sistemas eletrônicos são de propriedade da Valid e 
devem ser utilizados pelos colaboradores de forma responsável e apenas para o 
desempenho das suas atividades.
A Valid disponibiliza, para o desempenho das atribuições funcionais, recursos de 
informática. Sua utilização para assuntos pessoais é permitida, desde que não 
contrarie as normas internas, nem prejudique o andamento do trabalho, o que 
poderá ser monitorado pela Valid, a seu exclusivo critério. São proibidos trocas, 
divulgação, acesso, armazenamento ou qualquer utilização de material com 
conteúdo obsceno, pornográfico, violento, discriminatório, racista, calunioso, 
difamatório ou que desrespeite qualquer organização ou indivíduo.

5. Patrimônio da empresa

A escolha, contratação e manutenção de fornecedores, parceiros de negócios e 
prestadores de serviços são baseadas em critérios técnicos, claramente descritos em 
uma política de contratação de terceiros, devidamente formalizada, aprovada e 
divulgada, critérios éticos, socioambientais e de conformidade à legislação nacional e 
internacional aplicável, mediante a utilização de processos de avaliação imparciais e 
justos, sem privilégios ou discriminação de qualquer natureza.

                                                

6. Escolha de fornecedores, parceiro de negócios e prestadores de serviço

Em outras palavras, não há problema nenhum em você entregar uma caneta, um caderno ou 
um calendário da Valid para o seu cliente ou potencial  cliente, por exemplo. Isso faz  parte  do  
seu trabalho de promover a  nossa empresa. O  que  é  proibido  é você  pagar  por uma  viagem 
de férias para o seu cliente, por   exemplo. Isso não  contribui  para  os  negócios  da Valid.

Aqui, o bom senso deve prevalecer sempre. Usar o scanner da empresa para tirar uma cópia 
simples da sua carteira de motorista, para que você atualize os seus dados no Departamento de 
Gente & Gestão, é permitido, por exemplo. Já imprimir o seu trabalho da faculdade de 100 
páginas na impressora da empresa é proibido, pois traz custos para a Valid, além de atrapalhar o 
trabalho de seus colegas.
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A Valid respeita e protege as informações classificadas como confidenciais decorrentes 
da relação de trabalho e/ou comercial, fornecidas por seus colaboradores e terceiros 
contratados, tais como, clientes, parceiros de negócios e fornecedores diretos ou 
indiretos, que deverão agir da mesma forma, observados sempre os limites 
estabelecidos na legislação nacional e internacional.
As informações classificadas como confidenciais só poderão ser utilizadas para os fins 
aos quais foram autorizadas e dentro dos limites estabelecidos no presente Código e na 
legislação nacional e internacional.
Quanto à classificação, podem ser utilizados três níveis de confidencialidade: 
Confidencial (nível alto); Restrito (nível médio); e Uso interno (nível baixo). O “proprietário 
da informação” é o responsável por classificá-la com base em resultados da avaliação 
de riscos: quanto maior o valor da informação (medido pelas consequências de uma 
quebra da confidencialidade), maior deverá ser o nível de classificação. Desse modo, os 
limites de utilização da informação dependem do impacto que a quebra de 
confidencialidade pode gerar para a Valid. Não é permitido aos colaboradores 
aconselhar a compra ou a venda de ações, ou utilizar informações que não sejam de 
domínio público para de alguma forma influenciar a cotação das ações no mercado, 
ou se beneficiar, direta ou indiretamente, de informações recebidas no exercício de suas 
funções.

7. Confidencialidade

Somente o Diretor Presidente da Valid, o Departamento de Comunicação, a área de 
Relações com Investidores (RI) e as pessoas por eles autorizadas podem dar entrevistas, 
prestar declarações e responder pesquisas corporativas em nome da Empresa, para a 
imprensa em geral e demais veículos de comunicação.
Caso seja contatado por qualquer veículo de mídia, o Departamento de Comunicação 
deverá ser informado.

8. Relação com imprensa e divulgação de informações

Os produtos ou sistemas desenvolvidos pelos colaboradores no exercício das suas atividades 
ou pelos parceiros e fornecedores diretos ou indiretos em benefício da Empresa são de 
propriedade da Valid, estando vedada a sua comercialização ou cessão para terceiros, sem 
a devida autorização.

9. Propriedade intelectual

Os fornecedores, parceiros de negócios e prestadores de serviços são incentivados a 
melhorar o seu relacionamento com a sociedade e com os seus próprios colaboradores, 
bem como a buscar melhoria contínua de produtividade e processos, como forma de 
promover e garantir sua competitividade e longevidade da parceria comercial.
Auditorias em fornecedores, parceiros de negócios e prestadores de serviços devem ser 
adotadas como forma de constatar a observância dos termos deste Código no que lhes 
forem aplicáveis.
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Violação ao código,
políticas e procedimentos

Unidade: Valid
Negócio: Corporativo Valid
Área: Legal Compliance

Código de Ética e Conduta Global

Código: CE 01.001
Revisão: 27/04/2021
Aprov.: Ivan Murias

É dever de todos os colaboradores e daqueles que agirem em nome da Empresa zelar 
pelos segredos industriais, fórmulas, processos, marcas e patentes da Valid, protegendo-
-os de qualquer uso incorreto, desautorizado ou ilegal, devendo observar ainda o dever 
de confidencialidade quanto às informações relacionadas à propriedade intelectual da 
Empresa, tal como previsto no presente Código.
A propriedade intelectual e industrial de terceiros é respeitada pela Valid e por todos os 
seus colaboradores. Todos devem zelar pelos segredos industriais, fórmulas, processos, 
marcas e patentes de terceiros, sejam eles parceiro ou clientes, a que venham a ter 
acesso, protegendo-os de qualquer uso incorreto, desautorizado ou ilegal, devendo 
observar ainda o dever de confidencialidade quanto às informações relacionadas à 
propriedade intelectual.

Situações que caracterizem violação ou potencial violação aos princípios fundamentais 
e às regras de condutas previstas neste Código, ou que estejam em desacordo com as 
políticas e procedimentos da Valid, bem como que violem a legislação nacional ou 
internacional devem ser imediatamente comunicadas, de forma identificada ou 
anônima, através dos Canais de Denúncia disponibilizados pela Empresa, que 
constituem mecanismos seguros e confidenciais.

As denúncias serão automaticamente dirigidas para uma instituição externa e 
independente, responsável pela classificação preliminar e posterior encaminhamento 
ao Comitê de Ética, garantindo o anonimato do denunciante.

A Valid condena veementemente toda e qualquer forma de retaliação ou intimidação do 
denunciante que tenha registrado uma denúncia com boa-fé e responsabilidade, ainda 
que a denúncia se prove infundada.

Serão observados procedimentos que objetivem resguardar os direitos do denunciante e 
do denunciado, respeitando sempre a legislação local. As denúncias serão investigadas 
com independência, cautela e de maneira justa e imparcial.

Violações aos dispositivos constantes deste Código e às demais políticas e procedimentos 
da Valid sujeitam os infratores a medidas disciplinares que incluem advertência (verbal ou 
escrita), suspensão ou demissão. Na aplicação das medidas disciplinares serão considera-
das a natureza e a gravidade da infração e a legislação aplicável.

13



Comitê de ética
O Comitê de Ética tem como atribuição principal analisar sugestões, críticas ou denúncias 
relacionadas aos princípios e regras descritos neste Código, e recomendar as respectivas 
ações corretivas. Objetiva, ainda, orientar, supervisionar e esclarecer eventuais dúvidas a 
respeito da interpretação e aplicação das normas aqui estabelecidas. É composto por 
representantes do Departamento de Gente & Gestão e Legal Compliance. O Comitê de 
Ética se reporta diretamente à Presidência.

Comunicação e 
treinamento
Este Código é amplamente divulgado no ambiente da Valid e está disponível no 
site da Empresa e na Intranet.

Serão realizados treinamentos periódicos para promover e orientar todos os 
colaboradores e terceiros, quando possível, tais como, clientes, parceiros de 
negócios, fornecedores diretos e indiretos, prestadores de serviços, representantes 
comerciais, agentes intermediários e associados, quanto à aplicação deste 
Código, a fim de disseminar os princípios fundamentais, valores e padrões de 
conduta adequados para a Valid para todos que agirem em nome da Empresa.
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Termo de ciência, adesão e 
compromisso ao código de 
ética e conduta global da 
Valid.

Unidade: Valid
Negócio: Corporativo Valid
Área: Legal Compliance

Código de Ética e Conduta Global

Código: CE 01.001
Revisão: 27/04/2021
Aprov.: Ivan Murias

Declaro, para todos os fins de Direito:

• Ter recebido, neste ato, o Código de Ética e Conduta Global da Valid;
• Ter lido e entendido o inteiro teor do referido Código e estar de pleno acordo com suas 
regras, comprometendo-me a cumpri-las fielmente durante toda a vigência do meu 
contrato de trabalho;
• Ter conhecimento que devo comunicar o conhecimento de qualquer infração a este 
Código, através dos Canais de Denúncia disponibilizados pela Empresa;
• Ter conhecimento de que o Comitê de Ética ou o Departamento de Segurança 
Patrimonial, conforme o caso, analisarão as infrações a este Código, sugerindo às 
instâncias competentes as respectivas sanções;
• Ter conhecimento de que as infrações cometidas poderão acarretar a aplicação de 
medidas disciplinares, inclusive demissão, sem prejuízo de eventual responsabilidade 
civil e criminal.

Local, Dia, Mês, Ano

Nome Completo

Matrícula

Assinatura
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Termo de renovação ao 
compromisso com o código 
de ética e conduta global 
da Valid.

Unidade: Valid
Negócio: Corporativo Valid
Área: Legal Compliance
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Código: CE 01.001
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Declaro, para todos os fins de Direito:

• Ter relido o Código de Ética e Conduta Global da Valid;
• Reitero a minha livre concordância e o meu compromisso em cumprir todas as disposições 
do Código;
• Afirmo que, até a presente data, estou isento (a) de qualquer infração ou descumprimento;
• Reconheço que estou sujeito (a) a medidas disciplinares, inclusive demissão, sem prejuízo 
de eventual responsabilidade civil e criminal, em caso de descumprimento do Código.

Local, Dia, Mês, Ano

Nome Completo

Matrícula

Assinatura
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Canais de denúncia

Unidade: Valid
Negócio: Corporativo Valid
Área: Legal Compliance
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A Valid disponibiliza os seguintes canais de denúncia:

Contato Seguro

África do Sul

0-800-980-477

Espanha

900-808581

Ilhas Maurício

802-049-0001

Índia

000-800-919-0269

Indonésia

001-803-015-202-5463

México

01-800-681-5366

Panamá

800-2593

Taiwan

00801-13-6871            

Argentina

0800-666-0449

Brasil

0800 601 6890

Cingapura

800-130-2206

Colômbia

01800-710-2142

Dinamarca

8082-6018

Estados Unidos

1-800-741-8516

www.contatoseguro.com.br/valid

comite.etica@valid.com



Este Código foi aprovado pelo Diretor Presidente da Valid. Todo o Sistema 

de Compliance da Valid foi aprovado pelo Conselho de Administração.  

Este Código será revisado periodicamente, não obstante, a Valid reserva-

-se o direito de modificar quaisquer de suas cláusulas a qualquer 

momento, visando a sua permanente atualização e aperfeiçoamento.

Caso o conteúdo deste Código entre em conflito com quaisquer leis 

nacionais dos países em que a Valid atua, deve-se entender que os 

requisitos legais prevalecem sobre os requisitos constantes deste Código.

O recebimento deste Código não representa um contrato de trabalho e 

não indica a existência de vínculo empregatício.


