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Código de Conduta 

 

O nosso Código de Conduta e Ética reflete a nossa responsabilidade e preocupação quanto aos impactos diretos 
e indiretos quando elaboramos as soluções para nossos clientes. Sejam  parciais ou integralmente, essas 
instituições estarão inseridas no Sistema Financeiro Nacional ou Internacional. Nos preocupamos com as nossas 
atitudes e aa nossa co- responsabilidades moral e ética perante nossos clientes, sociedade e família,  enquanto 
prestadores de soluções tecnológicas e financeiras. Nascemos em abril de 2019,  com o propósito de contribuir 
com a história econômica das empresas e seus ecossistemas financeiros. Sempre muito cuidadosos com o 
humano, representados no dia-a-dia em nossos clientes, clientes dos nossos clientes e sociedade. Nos sentimos 
responsáveis enquanto individuo,  para garantir a evolução das relações de forma sustentável e ética. 
Acreditamos que a sentelha da responsabilidade reside na empatia e colaboração que cada SOLVER busca  
individualmente. SOLVERs são na sua essência, obtemuma sentelha de realização em cada resolução, em cada 
conversa franca, objetiva e sincera com foco na descoberta. “Conflito de idéias e não de pessoas” é o nosso 
dia-a-dia. A busca da Melhoria Contínua e Inovação genuína está no debate dos pensamentos, fatos e dados 
humanizados. 

“O mapa não é o território”. Nosso código é uma referência mas não tem a intenção de ser exaustivo quanto à  
nossa conduta. Convido à todos: colaboradores, parceiros e clientes a leitura e reflexão. Nas próximas páginas 
você encontrará direcionamentos que refletem diretrizes, recomendações e direcionamento quanto ao 
esperado no agir e no posicionamento que buscamos ter diante de diversas situações. Trata-se de um ótimo 
instrumento que reforça um dos nossos valores: “Cuidamos das atitudes e buscamos agir com empatia e ética, 
considerando o melhor de cada um, para o resultado do cliente de forma sustentável para todos”. Assumo o 
compromisso de ser a primeira a carregar essa bandeira e convido você a se engajar nessa causa. É assim que 
construiremos uma empresa capaz de fazer a diferença na Relação Homem & Dinheiro e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável do nosso país.  

Forte abraço, Sarah Almachar 
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Apresentação 
Este é Código de Conduta da EVLOS, um conjunto de princípios que norteiam nossa 
postura profissional para com nossos clientes, parceiros, colaboradores e 
fornecedores. 

 

Objetivo 

Estabelecer princípios que resultem em uma atuação ética, transparente e íntegra dos 
negócios da EVLOS, abrangendo todas as suas relações, bem como o comportamento 
de qualquer pessoa que represente ou aja em seu nome, incluindo, parceiros, 
colaboradores, fornecedores e membros responsáveis pela administração e 
estratégia da empresa. 

Princípios esses atrelados a nossa cultura que nos define em nosso compromisso em 
cada relação: 

● Orientados à SOLUÇÃO 

● Fazer Acontecer e se Apoiar 

● Inovar & Evoluir 

● “ Juntos Somos Mais “ 

Conflitos de Interesse  

a) Relação com Fornecedores  

A EVLOS cultiva um relacionamento de confiança com seus fornecedores 
e parceiros dentro dos parâmetros de preços justos, qualidade do 
trabalho desenvolvido e sigilo das informações manuseadas. Todos são 
informados sobre as premissas desse código de conduta. 

b) Relação com Concorrentes 

Os parceiros e colaboradores não podem falar com concorrentes sobre 
preços, clientes, propostas, lucros, margens de lucro, custos, métodos de 
atuação ou qualquer outro quesito que determine ou influencie o 
comportamento competitivo da Empresa, induzindo um comportamento 
que influencie de forma desleal a concorrência. 

c) Desempenho de Atividades Externas  

Os parceiros e colaboradores podem exercer trabalhos paralelos, mas 
devem comunicar à EVLOS afim de obter autorização. Atividades 
ocasionais de escrita, conferências ou atividades ocasionais comparáveis 
não são consideradas trabalho paralelo, desde que não sejam utilizem 
informações ou cases da EVLOS.  

Segurança da Informação 

Proteção de Dados de Informação 

a) A EVLOS tem ciência da importância de proteger as informações, de seus 
clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores. Evitando divulgação, 
perda e modificação indevida ou uso não autorizado. 

b) São tratadas como informações confidenciais: informações de clientes; 
especificações de soluções para clientes, detalhes de projetos, fluxos, 
preços, vendas, lucros e outros assuntos de negócio de uma empresa, seja 
Evlos ou outrem. 

c) Respeitamos a propriedade intelectual das soluções por nós implantadas 
e desenvolvidas, sendo proibida a sua comercialização ou uso indevido. 



 

 

 

Corrupção e Fraudes Financeiras 

a) Conduta Anticorrupção 

A EVLOS combate a corrupção e quaisquer atos contra o patrimônio público ou privado, nacional 
ou estrangeiro. Os parceiros e colaboradores não poderão efetuar qualquer oferta, presente ou 
promessa que possam ser interpretadas como tentativa de influenciar inadequadamente um 
funcionário do poder público, incluindo candidatos a cargos políticos e partidos nacionais e 
estrangeiros, ou canais de relacionamento de negócio, com o objetivo de alcançar uma vantagem 
comercial.  
Os parceiros e colaboradores não têm autorização para exigir, aceitar ou receber promessas de 
benefícios utilizando sua posição na EVLOS. Isto não se aplica à aceitação de presentes de valor 
restrito a U$100 simbólico nem de refeições ou eventos de carreira, tecnologia e diversão de valor 
restrito a U$ 200 dia. 
 

a) Combate à lavagem de dinheiro 

A EVLOS não promove lavagem de dinheiro, nem aceita negócios com clientes, colaboradores, 
fornecedores e parceiros, que não tenham suas atividades norteadas pela lei vigente de lavagem de 
dinheiros e que cujos recursos provenham de fontes ilegítimas.  
Todos os parceiros e colaboradores devem cumprir as leis aplicáveis e os procedimentos internos 
de combate à lavagem de dinheiro, bem como comunicar comportamentos suspeitos da parte de 
clientes, colaboradores e fornecedores e parceiros. Os parceiros e colaboradores têm de cumprir 
todos os requisitos de contabilidade, manutenção de registros e relato financeiro aplicáveis aos 
ativos líquidos e aos pagamentos associados a outras transações e contratos. 

Disposições Finais 

Este Código de Conduta vigorará por tempo indeterminado, devendo ser revisado com uma 
periodicidade mínima de 1 (um) ano, pelo Compliance Officer e ciência das diretrizes de conduta 
contidas neste Código serão levadas ao conhecimento de todos os Parceiros, Colaboradores, 
Administradores e Representantes. 
A EVLOS promove seus princípios, diretrizes e normas de conduta ética para seus parceiros, 
colaboradores, fornecedores. Por meio de treinamentos, alinhamentos em reuniões estratégicas, 
bem como incentiva a constante abordagem do tema no cotidiano. 

Canais Dúvidas e Denúncias 

Em caso de dúvidas sobre os itens deste Código ou denúncia procure o Compliance Officer ou o seu 
IT Leader do projeto.  
Um canal que pode ser utilizado é o atendimento Evlos, não precisa se identificar. 
Email anonimo para contato@evlos4u.com, ou utilizar-se de uma ligação anonima e confidencial 
para a assistente no telefone: +55 11 2124 3770. 
 

Governança 

Acreditamos que o cuidar é o detalhe que fará a diferença. Mensalmente tratamos dos temas 
estratégicos da empresa para que possamos vigiar, refletir, debater, criar ações (5W2H) e evoluir. 
Ocorrencias, caso existam, serão tratadas neste Comite Estratégico, bem como, algumas análises de 
Risco e exposição. 

mailto:contato@evlos4u.com


 

 

 

 

 

Anexo 1 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO  

Você está recebendo o Código de Conduta para parceiros ou colaboradores da Evlos, ele 
contém princípios de conduta a serem cuidados por todos colaboradores ou prepostos. As 
diretrizes e valores precisam ser considerados em todas as suas relações com a Evlos e em sua 
representação. Assinando essa Declaração você manifesta seu compromisso em cumpri-lo 
integralmente.  

 

Declaro que tenho ciência das regras do Código de Conduta e da sua importância na condução 
das minhas relações com a Evlos. 

Local e Data 

Nome Completo 

CPF 

Assinatura 

 


