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COMUNICADO OFICIAL 

 

São Paulo, 20 de Agosto de 2019 

 
 
Programa de Compliance 2019 
 
 

Prezados(as) colega(s), 

 

Enviamos esta carta com o objetivo de informar a todos os nossos funcionários, 
colaboradores e parceiros o nosso Código de Ética e Conduta.  

 

Os valores da UNIDBA são a base sobre a qual esta empresa foi construída e continua a 
prosperar. É importante que cada um de nós entendamos e vivamos os valores do nosso Código 
de Ética e conduta, eles orientam nossas interações com os clientes, fornecedores, colegas de 
trabalho, e todos os envolvidos direta ou indiretamente com a empresa.  

 

Em todas as nossas operações, os valores da UNIDBA e a nossa integridade continuam 
sendo nosso norte. Sempre lutamos para melhorar nosso desempenho e agregar valor aos nossos 
serviços; são esses objetivos que são decisivos para o nosso constante sucesso. Embora atingir 
metas financeiras e operacionais sejam muito importantes, devemos sempre lutar para alcançar 
tais objetivos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis e de acordo com os nossos valores.  

 

Todos os dias, cada um de nós toma decisões de negócios, algumas muito simples, outras 
muito mais complexas.  

 

Independentemente da situação, devemos sempre agir com base nos mais altos princípios 
éticos, nunca comprometendo os valores da UNIDBA.  
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Se ficar em dúvida, pare e pergunte a si mesmo: 

 

§ Minhas atitudes são legais?  
 

§ As minhas atitudes estão em conformidade com os valores da UNIDBA e com os 
Procedimentos e Políticas aplicáveis da empresa? 
 

§ Estou sendo justo e honesto? 
 

§ Minhas atitudes resistirão ao teste do tempo? 
 

 

Leia o Código de Ética e Conduta para entender o comportamento que a UNIDBA espera 
de você. Caso tenha dúvidas, não hesite em perguntar.  

 

Fale sobre elas com os canais de comunicação da empresa; eles poderão ajudá-lo.  

 

Peço que assuma hoje um compromisso pessoal em cumprir o Código de Ética e Conduta 
e colocar em prática os valores da UNIDBA todos os dias, em tudo o que você fizer.  

 

Como membros da UNIDBA, agimos com integridade e fazemos o que é certo.  

 

Agradecemos à compreensão. 

 
 
 
 
 

 

 

______________________________                                                       __________________________________ 
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