


MENSAGEM DA DIRETORIA
A ética, entendida como o conjunto de valores e princípios que rege o 
comportamento humano, é o pilar fundamental da vida em sociedade e, 
como tal, precisa ser difundida e reforçada em todas as esferas das rela-
ções pessoais e empresariais. 

Comprometido com os mais elevados padrões de conduta e governança, 
O Vanguard Group desenvolveu este Código de Conduta e Ética nos Negó-
cios, com o objetivo de apresentar os requisitos que deverão orientar as 
ações de todos os colaboradores da companhia. 

O conhecimento pleno deste manual e sua aplicação prática são, assim, 
requisitos fundamentais para qualquer colaborador, sendo de fundamen-
tal importância a sua adoção imediata, e sua disseminação deve constituir 
compromisso de todos. 

Contamos com seu firme comprometimento, empenho e dedicação para 
que, juntos, possamos construir e fortalecer nossa própria cultura. 



INTRODUÇÃO



O Manual de Conduta e Ética nos Negócios do Vanguard Group é o instru-
mento de divulgação dos princípios éticos e comportamentais que regem 
a empresa. 

Serve para orientar ações e nortear a postura dos colaboradores nas intera-
ções com seus diferentes públicos e contribui para reduzir as ambiguida-
des e interpretações pessoais em torno dos princípios e valores que devem 
ser respeitados por todos. 

Este Código aplica-se, rigorosamente, a todos os colaboradores do Grupo, 
sendo pautado nos princípios da legalidade, impessoalidade, transparên-
cia, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. 

O Vanguard Group espera que todos os seus gestores e colaboradores 
sejam responsáveis pela disseminação dos princípios e valores deste 
Manual, o qual norteará a conduta dentro da empresa.



NOSSOS PRINCÍPIOS



Todo o conteúdo deste Código está pautado nos princípios que dão razão 
à nossa existência e que regem nosso dia a dia:



OBJETIVOS DESTE CÓDIGO



   Assegurar o comportamento ético da companhia e seus colaboradores 
em todas as fases do negócio, de acordo com os princípios da empresa e 
com as leis e os regulamentos, independentemente dos locais em que tra-
balham ou do cargo ou função que exercem. 

    Garantir que todos entendam que, ao atuar em nome da empresa, qual-
quer conduta de desrespeito a este Código e/ou às leis vigentes compro-
mete a integridade da companhia. Assim, todo ato que desconsidere as 
orientações previstas neste documento será considerado falta grave e 
estará sujeito às medidas disciplinares internas e/ou legais aplicáveis. 

  Fortalecer, por meio da prática permanente das orientações descritas 
neste Código, os valores e princípios que nos estabelecem como uma em-
presa ética e confiável.



PRÁTICAS



DIVERSIDADE
Valorizamos a diversidade e mantemos um ambiente onde se pode expressar 
ideias em um clima de respeito, ética, confiança mútua e honestidade, indepen-
dentemente de orientação sexual, raça, religião, gênero, idade, deficiência física 
ou mental ou nacionalidade. 

ASSÉDIO
Repudiamos e recriminamos qualquer manifestação de constrangimento moral 
ou de assédio sexual. O assédio moral inclui calúnias, comentários maldosos, 
piadas ofensivas, bem como condutas físicas ou verbais indesejáveis, que gerem 
humilhação ou constrangimento, interferindo ou desestabilizando a relação do 
funcionário com a organização e com os demais colaboradores. O assédio sexual 
inclui o contato físico ofensivo ou indesejável, ameaça ou retaliação para o cres-
cimento profissional, solicitações de favores de ordem sexual ou piadas de 
cunho sexual e discriminatório.
Cada colaborador faz a diferença no trabalho desenvolvido no Grupo e, indepen-
dentemente da posição hierárquica, deve ser respeitado na atividade em que 
exerce.

O relacionamento e tratamento dispensado a todos os colaboradores deve ser 
pautado no diálogo e no respeito mútuo entre todos os níveis.



Valorizamos a sinergia entre as áreas, a cooperação entre os colaboradores e o com-
partilhamento de conhecimentos como forma de aprendizado e disseminação das 
melhores práticas, resguardados os critérios de confidencialidade.

POLÍTICA DE TRABALHO
A Companhia reconhece e respeita as leis trabalhistas, incluindo as que asseguram 
a liberdade de associação junto às entidades de classe, sindicatos, associações ou 
organizações legalmente constituídas, a privacidade e as oportunidades iguais de 
emprego. Nos processos de recrutamento, seleção e promoção, os candidatos são 
avaliados unicamente por suas competências para atender e se adequar às expec-
tativas do cargo. 

Ouvi um colega ameaçar outro colaborador e ele está com medo de informar o inci-
dente. O que devo fazer? Você deve informar o ocorrido imediatamente ao seu 
gestor. Não toleramos ameaças ou ações violentas. Você tem a responsabilidade de 
agir sempre que souber de uma ameaça ou qualquer situação que coloque em 
risco qualquer um de nossos colaboradores. Se você tolerar um comportamento 
inapropriado, estará colaborando com uma conduta inaceitável.



CONDUTA PROFISSIONAL/
APRESENTAÇÃO PESSOAL
Colaboradores em exercício de suas atividades profissionais representam a 
imagem do Vanguard Group e, por esta razão, devem trajar-se e comportar-se de 
forma a valorizar essa imagem, de acordo com os padrões institucionais.

É obrigatório o uso do uniforme durante todo o horário de trabalho, mesmo 
quando o colaborador estiver fora da empresa, a serviço da mesma.

Quando, por algum motivo, houver a orientação, por parte da companhia, da não 
obrigatoriedade de utilização do uniforme, os colaboradores deverão utilizar do 
bom senso, trajando roupa social e evitando exposições inadequadas.

O que devo fazer se meu colega/gestor me pedir para fazer algo que viole o nosso 
Código? Converse com ele. Talvez ele não tenha percebido as implicações do seu 
pedido ou você não tenha entendido exatamente o que ele disse. Se ele insistir, 
procure o superior imediato para falar sobre o assunto.



AMBIENTE DE TRABALHO
Todos os colaboradores têm direito de trabalhar num ambiente seguro e saudá-
vel, com condições adequadas de trabalho baseadas nos princípios de segurança, 
organização e limpeza, zelando sempre pela manutenção de suas condições, con-
tribuindo para a boa imagem da empresa; 

Todos os colaboradores devem contribuir para a criação e preservação de um am-
biente saudável, evitando a propagação de informações inverídicas. As dúvidas 
devem ser dirimidas junto aos gestores de cada área.

Gritos;
Xingamentos;
Grosserias dirigidas a outras pessoas;
Ameaças e intimidação;
Deboche ou ridicularização em público.

Exemplos de comportamento inapropriado:



REGISTRO DE PONTO
Através do livro ponto, relógio ponto ou relógio ponto biométrico, o colaborador 
registra o tempo em que está no desempenho de suas atividades profissionais. 

O registro de ponto é obrigatório e de responsabilidade do colaborador. 

As justificativas de atrasos devem ser realizadas, através de formulário próprio, 
direcionadas à chefia imediata e/ou entregues ao setor de Recursos Humanos, 
devidamente autorizadas e a não realização da justificativa, ou o simples esque-
cimento do registro de ponto acarretará em advertência, conforme orientação 
contida em documento específico que rege as advertências relacionadas ao re-
gistro de ponto.

Horas extras não previstas devem ser solicitadas à chefia imediata, por escrito, 
com antecedência mínima de 72 horas, e entregues ao gestor ou ao setor de 
Recursos Humanos, devidamente autorizadas.



CONFLITOS DE INTERESSE
Conflito de interesse se dá por qualquer oportunidade de ganho pessoal do cola-
borador que conflite com as atividades, os interesses e a imagem da empresa, 
bem como o exercício de qualquer outra atividade que possa coincidir com seu 
horário de trabalho.

Os colaboradores devem evitar qualquer situação que possa envolver conflito 
entre seus interesses pessoais e os interesses do Vanguard Group.

Ao tratar com público, quer sejam instituições, professores, alunos, pacientes e 
fornecedores, os colaboradores devem agir objetivando defender os interesses 
do Grupo, sem considerar quaisquer vantagens pessoais.

O envolvimento do colaborador em outra atividade que interfira na sua capaci-
dade de dedicar tempo e atenção às suas responsabilidades no dia a dia de seu 
trabalho, será considerado como conflito de interesses.



O conflito de interesses na relação funcionário-empresa ocorre quando o funcio-
nário usa sua influência ou comete atos com o intuito de beneficiar interesses par-
ticulares e que se contraponham ao interesse da Companhia ou possam causar a 
ela danos ou prejuízos. 

São exemplos de situações de conflitos de interesses: 

Você contrata um fornecedor do Grupo para fins pessoais e esta relação particu-
lar o impede de tomar decisões imparciais enquanto profissional da empresa;

Você possui outra atividade profissional que afeta o seu desempenho na empre-
sa ou implica o uso de recursos da Companhia;

Você pratica atividades externas que envolvem informações ou conhecimentos 
da Companhia que não devem ser revelados;

Você tem um investimento financeiro pessoal em um cliente, fornecedor, con-
corrente ou outra empresa relacionada e sua posição no Grupo lhe permite favo-
recer e, assim, influenciar o desempenho dessas empresas.



1 - Sou responsável por adquirir produtos/insumos para a empresa. Eu faço cota-
ções de preços em diferentes estabelecimentos e decido de quem comprar. Uma 
das lojas que participam da concorrência atual me ofereceu um desconto subs-
tancial para comprar um material para meu uso particular. Posso aceitar? 
Você não deve aceitar a oferta de vantagem pessoal, considerando que você 
decide se a empresa vai ou não comprar dessa empresa. Ao aceitar, você poderia 
criar a expectativa de que poderia favorecer a revenda no processo. Lembre-se de 
que a oferta não deve comprometer as suas decisões profissionais nem criar a 
aparência de comprometimento.

2 - Recebi em meu endereço residencial convites para um espetáculo enviado 
por um fornecedor do Grupo. Qual será a consequência caso eu decida aceitá-los 
e não comunicar ao meu gestor imediato? 
Esta prática constitui uma violação do Código e é passível das medidas discipli-
nares previstas. Em situações dessa natureza, sempre informe seu gestor para 
que este avalie eventuais conflitos em sua participação.



PRESENTES E BRINDES
Brindes, cortesias e eventos de entretenimento são tipicamente usados para forta-
lecer relacionamentos comerciais. Entretanto, não se deve aceitar ou dar nenhum 
presente que possa ser caracterizado como suborno ou benefício comercial. 

Assim sendo, os funcionários deverão expressamente recusar e relatar ao seu 
gestor eventuais ocorrências de oferecimento de: 

Valores nominais; 
Bens ou benefícios de valor não consistentes com as práticas comerciais usuais. 
Caso sejam recebidos em condições que não permitam ao funcionário 
recusá-los naquele momento, em decorrência dos bons costumes, o funcionário 
deverá aceitar o brinde e informar seu gestor para que este defina como 
proceder.

Não se aplicam restrições para o oferecimento e/ou recebimento de brindes insti-
tucionais, que contenham as logomarcas das empresas do Grupo, ou de seus par-
ceiros, e sejam distribuídos a seus clientes, fornecedores ou a um público setorial 
em eventos, jantares, reuniões do setor, feiras, apresentações, entre outros.



Os funcionários que receberem convites para participação em eventos, shows, 
jogos, viagens e/ou outras ações de relacionamento deverão comunicar previa-
mente a gestão para efetivar sua participação. 

É proibido ao público interno da Companhia solicitar presentes, gorjetas, cortesias 
ou quaisquer outras vantagens, tanto em benefício próprio quanto de familiares 
ou pessoas de seu relacionamento próximo, de caráter profissional ou pessoal. 

É expressamente vedado a todos os funcionários oferecer ou prometer, direta-
mente ou por meio de terceiros, presentes ou brindes a agentes públicos, em 
nome do Grupo ou de uma de suas empresas, com o intuito de obter benefício 
para si ou para a Companhia.

Não se pode pedir/solicitar direta ou indiretamente materiais aos fornecedores, par-
ceiros e clientes com os quais nos relacionamos em função do negócio.



MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA
Somos comprometidos com a proteção do meio ambiente e com a saúde e segu-
rança do público interno, visitantes e comunidade em geral, em todas as operações 
que executa. 

Como parte deste compromisso, é política da Companhia cumprir as leis e os regu-
lamentos aplicáveis e relevantes de saúde e segurança do trabalho. 

Os colaboradores têm o compromisso de agir de acordo com as leis e regulamen-
tações ambientais aplicáveis aos nossos negócios. 

É responsabilidade da empresa fornecer e manter ambientes de trabalho seguros, 
saudáveis e adequados, além de promover a consciência de saúde e segurança 
entre o público interno.



Já os colaboradores devem atender aos requisitos necessários à saúde e seguran-
ça, bem como reconhecer e informar circunstâncias de perigo e de mal-estar de-
tectadas no ambiente de trabalho. 

É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas no horário de trabalho, assim como o 
exercício da função profissional em estado de embriaguez. Em eventos sociais 
que ocorram dentro de nossas instalações, com a presença de funcionários, clien-
tes e/ou fornecedores, o consumo de bebidas alcoólicas não será tolerado. 

São proibidos também o uso e o porte de substâncias controladas ou de narcóti-
cos. Da mesma forma, é vetada a permanência no ambiente de trabalho em 
estado alterado pelo uso dessas substâncias, o que pode afetar a segurança e o 
desempenho tanto do profissional quanto de seus colegas de trabalho. 

Nenhuma arma de qualquer espécie é permitida nas dependências da empresa, 
salvo para profissionais expressamente autorizados para tal.



INTEGRIDADE E CUIDADO COM
INFORMAÇÕES E RECURSOS
A Companhia sempre busca eficiência e produtividade, garantindo um constante 
gerenciamento dos riscos e oportunidades associadas aos negócios, proporcio-
nando remuneração justa e compatível com o mercado. 

Orientamos nosso público interno para que todas as normas e práticas contábeis 
sejam rigorosamente observadas. Para isso, mantemos todos os registros contá-
beis e relatórios arquivados e apresentados de acordo com a legislação aplicável. 

A falsificação de registros é considerada ofensa grave ao Código de Conduta e 
Ética nos Negócios e está sujeita às sanções previstas na legislação específica. 

Todos os pagamentos e os compromissos assumidos devem estar autorizados 
pelo nível hierárquico competente e respaldados por documentação legal. 



PROTEÇÃO ÀS INFORMAÇÕES
Zelamos pela proteção de nossas informações. Registros, arquivos, dados e 
demais informações técnicas e de negócios são fundamentais para o sucesso 
do negócio e considerados e tratados como ativos da Companhia e de suas em-
presas controladas. 

É obrigação do público interno e de seus representantes legais salvaguardar as 
informações de uso interno e confidencial da empresa. 

Os colaboradores também não podem revelar, fora do âmbito profissional, fatos 
ou informações confidenciais, dos quais tenham tomado conhecimento por 
força das suas atribuições.

Os colaboradores não devem discutir ou fazer comentários em locais públicos 
sobre situações e informações da empresa que não sejam públicas, como as di-
vulgadas pelo seu site oficial ou presentes em publicações corporativas. 



Consideram-se locais públicos, entre outros, elevadores, restaurantes, cafés, lojas e 
aeroportos. Consideram-se também espaço público o ambiente da internet, in-
cluindo-se mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram, blogs, entre outras) e 
e-mails particulares. 

Também é dever do empregado impedir o acesso de quem quer que seja a tais in-
formações, redobrando o cuidado com documentos e materiais deixados sobre as 
mesas ou em gavetas e armários não lacrados.

As informações confidenciais incluem segredos comerciais, registros pessoais, 
planos e propostas de negócios, planos de investimento, lista de clientes, estraté-
gias de marketing e de vendas e outros documentos considerados estratégicos 
pela direção.

Um colega de trabalho precisa acessar um arquivo de meu computador/diretório 
e eu estou fora da empresa. Posso emprestar minha senha a ele? 
Não. Ele deve aguardar até receber a própria senha. Você é o responsável por qual-
quer atividade processada com sua senha.



USO RESPONSÁVEL DE RECURSOS
Os bens da empresa destinam-se ao uso corporativo. Tais bens incluem o tempo 
e o produto do trabalho dos funcionários, bem como os equipamentos, celulares, 
computadores e programas de computador, as informações, as marcas e o nome 
da Companhia. 

É responsabilidade da empresa e de seus colaboradores, no dia a dia de trabalho: 

• Zelar pelo sigilo absoluto das informações da companhia (principalmente aque-
las da sua área e acessadas por meio de sua senha pessoal) e utilizar de forma 
idônea e responsável os meios eletrônicos corporativos disponibilizados;

• Acessar os sistemas informatizados da Companhia por necessidade das funções 
exercidas, objetivando viabilizar os negócios da empresa e de suas controladas, 
porém sem utilizar programas de computador que não foram adquiridos e licen-
ciados para uso pela empresa. Respeitamos os direitos autorais e a propriedade 
intelectual de terceiros em relação aos diversos materiais utilizados no curso dos 
trabalhos, e não permitimos o uso ou a disseminação de cópias não autorizadas 
ou obtidas ilegalmente de quaisquer materiais, sistemas e softwares produzidos 
por terceiros. 



O uso eventual dos recursos de sistemas da empresa para assuntos pessoais é per-
mitido, desde que não contrarie normas e orientações internas e não prejudique o 
andamento do trabalho do profissional. São proibidos a troca, o resgate, o armaze-
namento ou a utilização de conteúdo impróprio, de cunho racista, religioso, sexual 
ou que desrespeite qualquer indivíduo ou entidade e que também seja contrário às 
políticas e aos interesses do Vanguard Group.

RELAÇÕES DE PARENTESCO
A contratação de parentes em primeiro grau de funcionários e de membros da Di-
retoria como funcionários do Grupo deverá obter prévio conhecimento e aprovação 
do gestor e da Diretoria do Grupo.

Caso existam relações de parentesco em qualquer grau no decorrer da relação de 
trabalho, toda relação de subordinação direta entre parentes deverá ser evitada.

Para os efeitos deste Código, são considerados parentes ou familiares: pai, mãe, fi-
lho(a), irmão(ã) e parentes por afinidade, a saber: cônjuge, companheiro(a), genro, 
nora, sogro(a), enteado(a) e cunhado(a).



ÉTICA NAS RELAÇÕES
Professores, alunos e pacientes são a razão da existência institucional deste Grupo, 
por isso, prezamos pelo atendimento satisfatório a todas as necessidades deste 
público alvo. Os colaboradores deverão tratar todos com ética, honestidade, efici-
ência, atenção, respeito, cortesia e transparência.

Clientes (Alunos/Professores/Pacientes)

O público interno deve tratar os clientes com respeito e honestidade. Os acordos 
estabelecidos devem ser cumpridos de forma a construir relacionamentos de 
longo prazo, que garantam o sucesso do Vanguard Group e dos próprios clientes. 

É proibido fazer pagamentos impróprios a qualquer pessoa com o intuito de facili-
tar a venda de nossos serviços, mesmo se perdermos oportunidades de negócio. 



ÉTICA NAS RELAÇÕES
Concorrência 

Somos comprometidos com a concorrência livre e aberta dos negócios e com a 
competição ética dentro dos padrões da legislação vigente. A Companhia não 
admite, em nenhuma hipótese, o uso de meios ilegais (roubo, suborno, espiona-
gem por meios eletrônicos e outros) ou antiéticos para conseguir informações 
sobre a concorrência. 

Não praticamos acordos com os concorrentes que objetivem ou causem impedi-
mentos ou restrições à livre concorrência, como acordos de preço, de oferta, distri-
buição de clientes e condições de vendas, entre outros. É vedado ao colaborador 
adotar qualquer atitude que possa prejudicar a imagem de concorrentes ou par-
ceiros comerciais da Companhia.



RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA
Apenas a Diretoria do Grupo está autorizada a falar em nome da Companhia e a 
fazer comentários sobre ela à imprensa ou a audiências externas. A comunicação 
pode ser delegada pelos porta-vozes da empresa a outros executivos, sempre que 
necessário. 

NORMAS GERAIS
Evitar qualquer tipo de desperdício no desempenho de suas funções; 

Prestar conta, no devido tempo, dos valores, equipamentos e materiais utiliza-
dos no trabalho que pertençam à instituição; 

Assumir responsabilidades e prometer a qualquer pessoa apenas o que efetiva-
mente possa ser cumprido, seja para colaboradores, fornecedores ou institui-
ções, zelando pela credibilidade do Vanguard Group; 

Comunicar ao Departamento de Recursos Humanos todas as atualizações liga-
das à sua pessoa no que se refere ao estado civil, mudança de endereço, depen-
dentes (nascimento e óbito), escolaridade, dentre outras informações, para os 
devidos fins legais e de controle interno; 



Documentos da instituição somente podem ser assinados por pessoas autorizadas;
O nome ou a marca da instituição só pode ser utilizado, em qualquer local, inclusive 
na internet, com autorização da área de Administração;
 
Colaboradores que efetuam trabalhos externos ou que estejam em viagem também 
devem cumprir as mesmas políticas e normas da instituição devendo registrar (foto-
grafar, filmar, etc) as ações do Grupo realizadas em campo. 

TERMO DE ADESÃO E DECLARAÇÃO
DE CONFLITOS DE INTERESSE
Todos os funcionários deverão assinar o Termo de Adesão, confirmando que leram 
este Código de Conduta e Ética nos Negócios e que concordam em obedecer às suas 
disposições. 

A não leitura do Código ou a não assinatura da declaração não constituem liberação 
do cumprimento do Código pelo colaborador. 



TERMO DE ADESÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA NOS NEGÓCIOS DO 
VANGUARD GROUP

Declaro ter recebido cópia integral do Código de Conduta e Ética nos Negócios do 
Vanguard Group, contendo as normas e os requisitos exigidos pelo Grupo. Dessa 
forma, confirmo que: entendo a importância do conteúdo do Código para orientar 
as negociações e garantir a qualidade das relações com a Companhia; tenho conhe-
cimento de todas as informações deste Código e de minha obrigação em cumpri-lo; 
fui informado da obrigatoriedade de sua observância no exercício de minhas ativi-
dades profissionais; tenho obrigação de reportar toda e qualquer situação que con-
figure suspeita de descumprimento das regras estabelecidas pelo Código.

Este código não pretende contemplar todas as possíveis situações que envolvam conduta e 
ética, desta forma, havendo dúvidas, deve- se procurar o Gestor Imediato para obter maiores 
informações ou aconselhamento.

Brasília,          de                             de 2021



NÓS SOMOS UMA EQUIPE!


