
CONHECENDO O 
PROGRAMA DE 
INTEGRIDADE VECTOR …



SE VAMOS 

FALAR DE

▪ Compliance e Ética na Vector

▪ O Programa de Integridade

▪ O Código de Ética Vector

▪ Portal de Compliance

▪ O Canal de Denúncias e Ouvidoria

▪ As Principais Politicas de Compliance

▪ Anticorrupção / PSI / Brindes
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• Compliance - significa estar absolutamente em linha com
normas, controles internos e externos, além de todas as
políticas e diretrizes estabelecidas para o seu negócio.

• Tem o objetivo de zelar pelo Programa de Integridade e
assegurar que a empresa está cumprindo à risca todas as
Normativas Internas, além das imposições dos órgãos de
regulamentação, dentro de todos os padrões exigidos em
nosso segmento. E isso vale para as esferas: trabalhista, fiscal,
contábil, financeira, ambiental, jurídica, previdenciária, ética,
etc.
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“Discernimento: capacidade de deliberar

bem acerca do que é bom e conveniente

para si mesmo, não em relação a um

aspecto particular mas sim acerca das

coisas que nos levam a viver bem de

um modo geral.”

Aristóteles
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[QUERO + POSSO + DEVO]

DISCERNIMENTO
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“Discernimento: capacidade de deliberar

bem acerca do que é bom e conveniente

para si mesmo, não em relação a um

aspecto particular mas sim acerca das

coisas que nos levam a viver bem de

um modo geral.”

Aristóteles
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ESCOLHAS

DISCERNIMENTO
QUERO  

POSSO 

DEVO

P

DESEJO

POSSIBILIDADE

RESPONSABILIDADE

ATITUDES

P

ALTRUÍSTAS

BOM PARA TODOS

BOM PARA MIM

EGOÍSTAS

BOM PARA MIM

BOM PARA TODOS

RUIM PARA TODOS
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PRÊMIO NOBEL DA PAZ 1993
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O que é a

Ética ?
por Mário Sérgio Cortella

Fonte: Youtube, 02/04/2016

Fonte da imagem: www.jornalismob.com
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Fontes: http://www.n8w.com/wp/3242

REPUTAÇÃO 

é a opinião do público em relação a uma pessoa, 

um grupo de pessoas ou uma organização

ALVO  → BOA REPUTAÇÃO
RESPEITO 
CONFIANÇA

HONRA
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Jogador avisa que não foi tocado 

e juiz anula penalti marcado
Fonte: http://espn.uol.com.br/video/394854_fair-play-jogador-avisa-que-nao-foi-tocado-e-juiz-anula-penalti-marcado

“Os primeiros três pontos do Brasil 

vieram de uma simulação. Uma cena 

teatral muito bem executada. Que não 

orgulha os torcedores brasileiros. Muito 

pelo contrário. Vários ficaram 

constrangidos no Itaquerão. E sacudiam 

a cabeça garantindo não ter havido 

pênalti (...) Muitas coisas acontecem 

em uma Copa. O que é alegria hoje 

pode virar tristeza amanhã...” (em 

12/06/2014)
Fonte:http://esportes.r7.com/blogs/cosme-rimoli/ao-simular-o-penalti-que-

decidiu-o-jogo-fred-joga-o-mundo-contra-os-arbitros-da-copa-o-que-e-

pessimo-que-juiz-marcara-um-novo-penalti-duvidoso-para-o-brasil-no-mundial-

12062014/

“Erros de arbitragem fazem parte do 

futebol, mas levar o juiz ao erro 

propositalmente é a maldita 

malandragem brasileira, tão decantada 

como boa malandragem. Não é! E esse 

povo precisa entender que toda 

malandragem é ruim. Bom é ser 

honesto. (...)
Fonte: http://www.meutimao.com.br/forum-do-

corinthians/noticias/97245/o_jeitinho_brasileiro_na_copa

BRASIL 3 X 1 CROÁCIA (COPA 2014) REPUTAÇÃO
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O RECADO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A Ética na Vector ... 

Há uma diretriz da Vector sobre a sua 

CONDUTA ÉTICA enquanto Colaborador. 

Há uma expectativa da Vector sobre a sua 

REPUTAÇÃO   enquanto Colaborador.   

Sermos reconhecidos uma das maiores 
empresas de Contact Center, BPO e IT do 

Mercado Nacional e como a melhor, para se 
trabalhar e investir.



A Ética é muito valorizada em nossa Empresa e, para isso,

contamos com regras, princípios e valores que orientam a

conduta e as atitudes necessárias em nossos colaboradores,

terceiros e fornecedores. Essas diretrizes reforçam o

compromisso ético da Vector em todas as suas relações,

promovendo a transparência em suas atividades e o fortalecimento

de seus valores organizacionais.

Fomentar a ética e prevenir e interromper atos de irregularidades,

fraude e corrupção é a base do Programa de Integridade Vector.

A iniciativa reúne um conjunto de medidas estruturadas em 8

passos, que traz os principais temas necessários para sua

execução e efetividade.
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE
• Conhecimento dos riscos da 

Empresa 
• Estratégias de mitigação

• Apoio Alta Administração
• Permeabilidade da cultura
• Responsabilidade coletiva

• Equipe de Compliance
• Estrutura independente 

e autônoma

• Regras claras, 
concisas e acessíveis 

• Código de Ética, 
Política Anticorrupção 
e demais normativos

• Avaliação dos prestadores 
de serviços

• Atenção na interação com o 
poder público

• Diligência na contratação

• Controles periódicos
• Controle de Pessoas 

Politicamente Expostas
• Auditorias internas

• Treinamentos 
• Campanhas periódicas 

de conscientização

• Canal de denúncia e 
Ouvidoria

• Garantia de anonimato e 
não-retaliação

• Violações apuradas, 
tratadas e registradas

• Medidas disciplinares 
aplicadas



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Programa de Integridade tem que ser EFETIVO. 

Qual a 

vantagem de

implementar 

um Programa 

de 
Integridade?

✓ Diminuir riscos de imagem e falhas 

operacionais

✓ Garantir que a empresa possua 

ambiente ético e regulado

✓ Afastar desvios de conduta

✓ Permanecer em conformidade 

com a legislação

✓ Minimizar gastos financeiros/custos



Há uma área

específica na site e na

Intranet da Vector,

onde você terá acesso

ao Código de Ética,

Políticas Corporativas,

Canal de Denuncias,
Apresentações...

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Portal de Integridade Vector... 

▪ Intranet Vector: 

Portal de Compliance

▪ Site Vector na web: 

www.vectorcontactcenter.com.br/

Compliance



Ambiente de Trabalho

Comportamentos adequados

Relacionamentos

Conflitos de Interesse

Brindes e Presentes

No Código de Ética refletimos nossos valores

LER E DAR O 

ACEITE FORMAL

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Código de Ética... 

PROGRAMA DE INTEGRIDADE



Atitude:

▪ É inaceitável qualquer manifestação de discriminação e
preconceito referente a raça, origem, sexo, idade,
religião, orientação sexual, deficiência física e mental,
condição sociocultural, dentre outros.

▪ Não são admitidas conversas e atitudes que envolvam
violência física ou verbal, assédio moral ou sexual, ou seja,
não são tolerados no ambiente de trabalho
constrangimentos, ofensas, humilhações ou qualquer outro
comportamento que implique em violência psicológica ou
que afete negativamente a autoestima da pessoa.

▪ ... qualquer forma de campanha ou distribuição de
material envolvendo política ou religião deve ser mantida
fora do ambiente de trabalho.

▪ Você deve manter sempre uma conduta respeitosa com
outros colaboradores, parceiros, fornecedores e clientes,
valorizando o relacionamento transparente e íntegro.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Código de Ética... 



Atitude:

▪ Durante o expediente, você deve se dedicar ao

exercício das suas funções e respeitar os compromissos

e horários.

▪ ... é expressamente proibido trabalhar sob efeito ou

fazer uso de drogas ilegais ou de álcool ao longo da

jornada de trabalho...inclusive durante a participação

em eventos institucionais, reuniões comemorativas e

confraternizações, dentro das dependências da

empresa e/ou durante a jornada de trabalho.

▪ é proibido fumar em qualquer ambiente dos

estabelecimentos da Vector ou ainda durante o

atendimento aos clientes (nos sites da Vector ou do

Cliente).

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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RELEMBRANDO... NÃO SÃO ADMITIDOS:

▪ DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO

▪ VIOLÊNCIA FÍSICA OU VERBAL

▪ ASSÉDIO MORAL OU SEXUAL

▪ DISCURSOS SOBRE POLÍTICA OU RELIGIÃO

▪ DESRESPEITO A COLEGAS, CLIENTES E FORNECEDORES

▪ BEBIDAS ALCOÓLICAS E DROGAS ILÍCITAS

▪ FUMAR NO TRABALHO

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Código de Ética... 



Liderança:

▪ Atuar de acordo com o Código de Ética;

▪ Manter o clima de respeito e de confiança,

dando tratamento igualitário ;

▪ Servir de exemplo na prática das diretrizes

éticas;

▪ Comprovada omissão = corresponsabilidade

sobre atos infratores.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Código de Ética... 



Recursos:

▪ Evitar o desperdício ou mau uso dos recursos.

▪ Os sistemas eletrônicos, equipamentos e recursos são

exclusivamente para fins profissionais, sendo proibida a

sua utilização para fins pessoais.

▪ É proibida a apropriação indevida e a venda de

materiais e equipamentos da Empresa ou Clientes.

▪ Acessar sites ou encaminhar mensagens eletrônicas

relacionados a qualquer tipo de discriminação, a

conteúdo sexual ou a outros temas inapropriados para o

ambiente de trabalho são condutas proibidas.

▪ Os pedidos de reembolso devem refletir exatamente os

gastos incorridos.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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Informações Confidenciais:

▪ O uso das credenciais (ID, senhas, crachás, etc) é individual e intransferível, 

sendo proibido o seu compartilhamento em qualquer nível. 

▪ O colaborador é responsável unicamente pelo registro do seu ponto de frequência,

sendo terminantemente proibido o registro do ponto para outro colaborador.

▪ Não é permitido fazer uso dos conhecimentos e atividades técnicas em benefício

próprio, sendo proibido acessar dados pessoais, bem como fazer uso dos sistemas de

clientes, exceto para atividades ou procedimento operacional padrão.

▪ Evite qualquer conversa, seja presencial ou por telefone, envolvendo informações

confidenciais ou competitivas quando você estiver em locais públicos ou em

ambientes virtuais.

▪ É terminantemente proibido ingressar, na área de operação, portando celular,

máquinas fotográficas, ou qualquer aparelho capaz de captar som e/ou imagem.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Código de Ética... 



Comunicação e uso de ferramentas colaborativas 

▪ É responsabilidade do colaborador zelar pela qualidade do conteúdo que publica. 

O uso indevido de e-mails, aplicativos de mensagens, imagens, dados do perfil, 

comentários sobre notícias, anúncio nos classificados e outras formas de conteúdo 

é passível de apuração e/ou exclusão pelos canais internos competentes.

▪ Lembre-se de que tudo o que você escreve pode se tornar público.

▪ Nenhum Colaborador, Terceiro ou Parceiro Comercial pode fazer uso da marca

Vector sem a prévia autorização da Companhia.

▪ Por razões de segurança da informação, a Vector se reserva ao direito de

monitorar o uso dos sistemas eletrônicos (e-mails, mensagens, sites, dentre outros).

▪ Toda informação gerada nos canais de comunicação interna deve ser pautada

nos princípios deste Código,

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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Conflito de Interesses

▪ A VECTOR permite que parentes e cônjuges

trabalhem na Companhia, desde que tenha

havido um processo seletivo para tais

contratações, pois é vedado a indicação direta

ao RH de contratação de parentes de primeiro

ou segundo grau (pais, irmãos, filhos, avós e

cônjuges).

▪ Não é permitido contratar ou manter parentes

(pai, mãe, filhos, irmãos e tios), cônjuges ou

companheiros em funções que haja uma relação

hierárquica, direta ou indireta ou que respondam

ao mesmo superior imediato.

▪ Se você já trabalha na Vector e possui parente,

cônjuge ou companheira (o) na Empresa ou

pretende indica-los a algum processo seletivo,

deve também comunicar esse vínculo ao setor

de Recursos Humanos.

▪ Caso se estabeleça situação de

relação íntima entre
colaboradores que tenham, entre

si, subordinação hierárquica,

direta ou indireta ou que

respondam ao mesmo superior

imediato, a situação deve ser

comunicada ao superior imediato
ou ao setor de Recursos Humanos,

para que a situação de conflito

seja eliminada por meio de

transferência interna.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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Conflito de Interesses

▪ É proibido aproveitar para seu ganho pessoal
oportunidades de negócios que surgirem por meio

do uso de informações ou cargo na Vector.

▪ É proibido negociar produtos ou oferecer serviços
no ambiente de trabalho da Vector e/ou utilizar-se

do e-mail coorporativo para esse fim.

▪ É vedado exercer atividades profissionais ou

prestar serviços, de qualquer natureza, a

empresas competidoras ou fornecedoras da

Vector ou que conflitem com as atividades ou

infrinjam as diretrizes e valores da Vector.
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Responsabilidade Socioambiental

▪ Evite impressões desnecessárias e desperdício de água, energia elétrica e 
demais recursos. 

▪ Todos os colaboradores são solidariamente responsáveis pela manutenção 
da higiene de todas as áreas que compõem o ambiente de trabalho.. 

Relações com Clientes 

▪ Sempre que você se deparar com um cliente que manifeste um problema 
ou demanda, trate-o com cortesia e procure auxiliá-lo de maneira 
proativa, independentemente de sua área de atuação na Vector.

▪ Você deve repudiar e denunciar qualquer forma de suborno ou influência 
por parte de cliente para favorecimento em negociações. 

▪ A empresa não aceita a conduta de oferecimento de vantagens, pessoais 
ou para empresa, no relacionamento com os órgãos ou funcionários 
públicos. Esse tipo de conduta é considerada falta grave e pode resultar 
em rescisão contratual.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE
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Contato com Órgãos Públicos e Mídia

▪ Caso receba alguma ordem ou demanda

judicial, bem como demandas de outros órgãos

públicos, você deve fazer o encaminhamento

imediato à Gerência Jurídica.

▪ Todo contato com setores da mídia deve ser

conduzido pela Diretoria da área com

aprovação da Presidência, após análise do

Jurídico

▪ É proibido qualquer tipo de declaração ou

prestação de informação que cite a Vector, de

forma direta ou indireta, sem a observância do

procedimento aqui descrito ou sem autorização

expressa prévia.
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Relações com Clientes

▪ Todos os colaboradores da empresa, na medida das suas

atribuições, têm responsabilidade na construção de um

relacionamento sólido e duradouro com os nossos clientes.

▪ É terminantemente proibido o recebimento de dinheiro,

vantagens ou favores relacionados direta ou indiretamente

ao atendimento de clientes, mesmo que manifestada a

voluntariedade do ato. O descumprimento desta norma é

considerado falta grave, passível de sanções disciplinares

e penais cabíveis.

▪ Deve-se repudiar e denunciar qualquer forma de suborno

ou influência por parte de cliente para favorecimento em

negociações
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A Vector dispõe de um canal para receber denúncias sobre colaboradores,

fornecedores e prestadores de serviços que descumpriram as normas e

políticas da Companhia, de forma confidencial, anônima e sem retaliação.

✓ Todo colaborador é responsável por reportar qualquer conduta que viole

ou possa violar os preceitos do Código de Ética e das Políticas

Corporativas, principalmente a Política Anticorrupção, Segurança da

Informação e Brindes, Presentes e Outras Hospitalidades.

✓Qualquer suspeita, dúvida ou desconfiança sobre uma atitude deve ser

denunciada.

CANAIS DE DENÚNCIA E OUVIDORIA

▪ Intranet: vectorcontactcenter/Portal de Compliance

▪ Site web: www.vectorcontactcenter.com.br

▪ e-mail: ouvidoria@vectorcontactcenter.com.br

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Canal de Denúncias e Ouvidoria... 



✓POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO
Reforça o apoio e compromisso da Vector no cumprimento e respeito às 

legislações de combate e prevenção à corrupção, além de disciplinar as regras e 
diretrizes que devem ser obrigatoriamente observadas e cumpridas para garantir 

a conformidade entre as atividades desempenhadas pela Companhia e as 

exigências regulatórias contra corrupção.

✓POLÍTICA DE BRINDES, PRESENTES E OUTRAS HOSPITALIDADES
Define as regras e orientações específicas para a oferta e o recebimento de 

brindes, presentes, refeições, viagens, entretenimentos e demais hospitalidades, 
além e reforçar o compromisso da Vector com a transparência, conformidade e 

ética nas relações interpessoais estabelecidas por seus colaboradores. 

✓POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PSI)
Estabelece as diretrizes que permitam aos colaboradores da Vector seguirem 

padrões de comportamento relacionados à segurança da informação 
adequados às necessidades do negócio e de proteção legal da empresa e do 

indivíduo

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

As Principais Políticas de Compliance... 



ADESÃO

OBRIGATÓRIA

OBJETIVO
- Demonstrar o apoio da alta administração; e

- Regras e diretrizes para garantir a conformidade

frente às exigências regulatórias contra corrupção.

APLICABILIDADE
- Todos colaboradores (independente do nível

hierárquico e função exercida) e a terceiros

representantes da Companhia.

✓ ATOS DE CORRUPÇÃO

✓ DIRECIONADORES DE CONDUTA

Brindes e 

Presentes

Agentes 

Públicos e PPE

Contratação 

de Terceiros

Doações e 

Patrocínios

✓ DADOS CONTÁBEIS

✓ CANAIS DE COMUNICAÇÃO

✓ PENALIDADES

PROGRAMA DE INTEGRIDADE

A Política Anticorrupção... 



ATOS DE CORRUPÇÃO:
- Vantagem Indevida

- Pagamentos de Facilitação

- Licitações e Contratos

- Fiscalizações e Investigações

Lei 12.846/2013
Atos de corrupção contra a administração pública

X

Política Anticorrupção - Vector
Atos de corrupção praticados contra a administração pública 

ou contra entidade particular
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DIRECIONADORES DE CONDUTA

Agentes 

Públicos e 

PPE

//

A interação com agentes públicos e pessoas

politicamente expostas (PPE) é SENSÍVEL.

Sempre adotar o mais alto padrão ético e respeitar os

limites de atuação estipulados.

Serão elaboradas rotinas de controle para os

relacionamentos, transações, pagamentos e demais

negócios envolvendo agentes públicos ou pessoas

politicamente expostas.

Em casos de dúvidas em como agir >> consultar a

Diretoria Adm. Financeira ou a área Jurídica.
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Agentes 

Públicos e 

PPE

- Os encontros com agentes públicos devem ser sempre no

ambiente de trabalho ou em locais públicos. Evite encontros

na casa do agente público!

- Sempre coloque em sua agenda o compromisso. Se não tiver

tempo hábil, documente o encontro mesmo que

posteriormente.

- Se possível, em reuniões relevantes e com possível risco de

negociações sempre compareça acompanhado de mais um

colaborador.

- Empregar um parente de um agente público ou um PPE é

arriscado. Certifique-se que o processo de contratação foi

isento e sem qualquer conflito de interesses.
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Agentes 

Públicos e 

PPE

Contratação

de 
Terceiros

A contratação de terceiros representantes deve ser

realizada com responsabilidade, aplicando métodos

definidos para pesquisa, avaliação e seleção.

Os contratos devem conter a cláusula anticorrupção.
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Doações e 

Patrocínios

É vedada a utilização de doações e patrocínios para

obtenção de vantagem indevida ou ocultação do

verdadeiro destinatário final.

A Diretoria Adm. Financeira deverá ser sempre

consultada em caso de dúvidas ou orientações sobre o

correto procedimento nestes casos.
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Brindes e 

Presentes

Brindes são formas importantes de 

solidificar boas relações de trabalho e 

reforçar nossa marca. 

Assegure-se de que todos os presentes e 

hospitalidades sejam apropriados ao 

contexto de negócios e que não se 

configurem excessivos nem inusitados.

O presente pode criar problemas se 

pela mera aparência ele representar 

uma influência imprópria. 

Presentes dispendiosos ou inadequados 

podem ser mal interpretados.

DIRECIONADORES DE CONDUTA
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PPE
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- Este tema é abordado na Política de Brindes, Presentes e

outras Hospitalidades

- Os colaboradores estão proibidos de RECEBER ou OFERECER

quaisquer brindes, presentes, refeições ou outras hospitalidades

aos agentes públicos e/ou agentes privados:

1) em troca de favorecimento;

2) tenha intenção de influenciar uma decisão;

3) gere uma retribuição indevida;

4) gere impacto para a imagem da Companhia;

5) seja em dinheiro (espécie), cheque ou título representativo;

6) seja condição para efetivação de algum negócio;

7) se tiver habitualidade

- O valor não poderá ultrapassar R$ 200,00 (duzentos reais) para
refeições e presentes. Deve sempre ser respeitada a legislação
vigente e as regras estipuladas pela parte contrária da relação,
prevalecendo como referência o conceito, norma ou valor
financeiro mais restritivo.
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- Transparência e conformidade de pagamentos

- Vedação de realizar lançamentos contábeis inadequados,

ambíguos ou fraudulentos

- Obrigação de reportar

- Uso dos Canais de Denúncia

- O desrespeito às regras da Política e da Legislação aplicável sujeitará

colaboradores a sanções rígidas:

✓ Advertência verbal; 

✓ Advertência escrita; 
✓ suspensão ou rescisão do contrato de trabalho.

DADOS CONTÁBEIS
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE

O Termo Individual de Conduta... 



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Jeferson Ferreira

Diretor Adm. Financeiro

(85) 98711-3607

jeferson.ferreira@vectorcontactcenter.com.br

Nossos contatos:

Andréa De Boni

Assessora Jurídica

(85) 98728-8696

Andrea.boni@vectorcontactcenter.com.br

A Diretoria Adm. Financeira e 
a Área Jurídica

estão a disposição para esclarecer 

qualquer dúvida!



PROGRAMA DE INTEGRIDADE

ÉTICA E 
COMBATE 

À CORRUPÇÃO


