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Conheça o nosso Código de Ética, que é bastante objetivo e foi pensado para informar,
valorizar e estimular as boas condutas em nossas relações.
Para que serve ?
Para ser um norte, orientar atitudes e comportamentos em busca do desenvolvimento e da melhoria da empresa,
das relações interpessoais e do dia-a-dia do trabalho.
Quem deve seguir as regras ?
Toda a comunidade que interage em nossos negócios: sócias, empregados, terceiros, parceiros, fornecedores e
clientes.
Valores
Segurança:
tratamento das informações trazidas por nossos clientes e confiança mútua
Integridade: ética, honestidade e lealdade
Diversidade: empatia
Transparência: prestação de contas e comunicação
Comprometimento: relacionamento com o cliente e responsabilidade social
Relacionamentos
Adotamos um comportamento respeitoso e honesto com colaboradores, fornecedores, clientes, investidores e
sócias, setor público, etc, privilegiando a comunicação transparente e clara.
Política de Compliance
Todos os nossos contratos preveem cláusula de compliance de modo a enfatizar nosso zelo para que todos os
negócios sejam pautados na conformidade das legislações.
Privacidade e Segurança da Informação
Respeitamos a privacidade dos funcionários e parceiros e zelamos por seus dados pessoais. Nossa infraestrutura
garante o armazenamento das informações em bancos de dados seguros.

Conduta para Proteção de Dados Pessoais
A Background Brasil está empenhada em proteger a segurança e privacidade das pessoas naturais (clientes,
empregados, colaboradores e pesquisados). Nesse contexto, e com a finalidade de afirmar o seu compromisso e
respeito para com as regras de privacidade e de proteção de dados pessoais recolhidos, no estrito respeito e
cumprimento da legislação aplicável nesse âmbito, a Background Brasil rege-se pela Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais - LGPD (13.709/2018).
Integridade e Confidencialidade
Todos os dados a que temos acesso são manipulados exclusivamente por pessoas capacitadas e estritamente
para os fins a que se destinam, preservando sua integridade e a confidencialidade.
Meio Ambiente
Todas as nossas condutas visam à preservação do meio-ambiente. Evitamos ao máximo a impressão de
documentos, preferindo o meio digital ao físico, da mesma forma que privilegiamos contatos telefônicos, por email e videoconferências a reuniões presenciais, contribuindo com a redução do deslocamento urbano e a emissão
de poluentes.
Não toleramos
Preconceito ou Tratamento discriminatório
Corrupção e sou suborno
Negócios obscuros e escusos

CANAL DE DENÚNCIA:
Se você tem alguma dúvida sobre este código ou queira reportar alguma situação que tenha lhe deixado
constrangido ou ciente de situação ilegal, irregular, duvidosa ou contrária aos princípios éticos deve
imediatamente encaminhar um e-mail, ficando garantido o tratamento confidencial às informações fornecidas,
sem risco de qualquer retaliação ou represália, desde que tenha sido prestada de boa-fé, no e-mail:
privacidade@backgroundbrasil.com.br
_________________________________

