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Olá,

A palavra “ética”, embora muito usada, nem sempre é bem compreendida. Existem muitas 

definições diferentes e em geral complicadas.  Proponho um jeito simples de olhar a questão: 

ética tem a ver com as coisas que fazemos, com nossa maneira de agir.  
A ética então é expressa por nossa conduta. Se mais pessoas se empenharem 

em agir considerando o interesse de todos e respeitarem os princípios morais básicos 

vamos evoluir e crescer de forma sustentável.  Ao agirmos dentro de padrões éticos 

corretos todos se beneficiam: clientes, acionistas, fornecedores, parceiros, sociedade, 

governo e nossos colaboradores. 

Estabelecer relações de confiança é indispensável para consolidar o nosso 

propósito e garantir, como empresa líder que somos, a imagem saudável da nossa 

marca. Essa imagem deve ser motivo de orgulho para todos nós e nossas famílias.

Com esta convicção, elaboramos o Código de Conduta e Ética da Orizon. 
Um instrumento criado para orientar todos os nossos colaboradores sobre as 

atitudes esperadas no dia a dia para a condução de suas atividades e 

interação com os diversos públicos e colegas.

O sucesso da Orizon depende das nossas atitudes, pois são elas que transformam os 

objetivos, metas, projetos e a ética em realidade. Por isso é fundamental o comprometimento 

de cada um com o nosso código de ética. 

Conto com você para ler atentamente este documento, fortalecer a nossa Cultura 

Corporativa e tornar-se multiplicador dos princípios e propósito da Orizon.

Muito obrigado,

MARIO MARTINS

PRESIDENTE

Código de Conduta e Ética



ÉTICA PROFISSIONAL ÉTICA

“sf (gr ethiké) 1. Parte da Filoso�a que estuda os valores morais e os princípios ideais 

da conduta humana. 2 Conjunto de princípios morais que se devem observar no exercício 

de uma pro�ssão; deontologia. É. social; parte prática da �loso�a social, que indica as 

normas a que devem ajustar-se as relações entre os diversos membros da sociedade.” 

Michaelis© 2012 Editora Melhoramentos Ltda.

INTRODUÇÃO

A Orizon acredita que o estímulo da cooperação; do trabalho em equipe; da 

generosidade; da iniciativa e do comprometimento com o desenvolvimento sustentável 

e responsabilidade social são indispensáveis para incitar diariamente a re�exão de seus 

Colaboradores com relação à preservação dos valores corporativos.

Ante o exposto, o estabelecimento de um Código de Ética pro�ssional, d e f orma a  

nortear a conduta moral e profissional e indicar regras que devam inspirar o exercício 

das atividades, é igualmente necessário para a garantia de comportamentos 

padronizados por parte de seus Colaboradores.
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INTEGRIDADE
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CAPÍTULO I
DO OBJETIVO

Art. 1o. O presente Código de Conduta e Ética, re�etindo os padrões que norteiam a 

Missão e os Valores da Orizon, tem por objetivo primordial �xar orientações de como 

comportar-se de forma correta e ética em diversas situações, inclusive em casos de 

incertezas sobre a ocorrência de condutas antiéticas e/ou contrárias às Políticas, Normas 

e Procedimentos Internos da Companhia[1], as quais também devem ser observadas 

pelos Colaboradores no decorrer de suas atividades.

Parágrafo único. A aplicação deste Código se dará por adesão individual na forma 

escrita, independentemente de suas atribuições e responsabilidades, a todos os conselheiros, 

administradores, diretores, empregados e demais colaboradores (todos em conjunto 
de�nidos n este C ódigo c omo “ Colaboradores”) d a C ompanhia B rasileira d e G estão d e 

Serviços (“CBGS”) e suas a�liadas, a s sim e n tendidas a s  e mpresas p or e l a c ontroladas, 

sob controle comum e/ou coligadas, doravante denominadas em conjunto simplesmente 

como “Orizon”, re�etindo diretamente na forma de tratamento com as Acionistas, Clientes, 

Fornecedores, Prestadores de Serviços, Parceiros e o público em geral.  

1Políticas, Normas e Procedimentos Internos da Companhia disponíveis na intranet. 

CAPÍTULO II
NOSSO JEITO DE SER E FAZER

Art. 2o. Considera-se, para efeito deste Código:

I – Missão: Gerar eficiência para o nosso setor, por meio de serviços e 
soluções que facilitem a relação entre os clientes, parceiros e usuários, 
criando valor para os acionistas, colaboradores e para a sociedade.

II  –  Propósito: A Orizon é uma healthtech com um propósito claro: defender a 
saúde.

A Orizon defende a saúde em 3 dimensões essenciais: combate desperdícios, 
protege pessoas de riscos desnecessários e promove colaboração e boas 
práticas. 

I
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É uma empresa em plena transformação digital, com uma cultura que 
valoriza a colaboração e a associação em ecossistemas para acelerar a 
entrega de valor aos seus clientes.

Sua atuação abrange os segmentos de saúde, seguros e benefícios, 
aplicando competências-chave, como inteligência médica, analytics e 
automação, que resultam em melhores decisões voltadas ao combate aos 
desperdícios e evitando riscos desnecessários aos pacientes e usuários, 
estimulando a colaboração e a identificação de boas práticas.

III  –  Competências: Sair do Outro Lado com Baixo Custo Emocional, 
Aprendizado Contínuo, Colaboração e Liderança.

IV– Valores: Integridade: somos embaixadores de bons exemplos; 
Orientação ao Cliente: trabalhamos todos os dias para encantar os 
clientes; Inovação: pensamos diferente todos os aspectos do negócio 
para trazer novas soluções; Respeito: sempre nos colocamos no lugar do 
próximo; Atitude de Dono: assumimos responsabilidades pelos resultados 
da empresa; Espírito de Equipe: somamos esforços para obter os melhores 
resultados.

INTEGRIDADE



RELACIONAMENTOS 
TRANSPARENTES

CAPÍTULO III
DO RELACIONAMENTO COM AS ACIONISTAS

Art. 3o. A Orizon e todos os seus Colaboradores são responsáveis por desenvolver suas 

atividades pro�ssionais buscando atingir todas as metas estabelecidas pelas Acionistas, 

visando alcançar resultados rentáveis por meio de ações transparentes e tratamento crite-

rioso de informações estratégicas.

CAPÍTULO IV
DO RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

Art. 4o. A Orizon e todos os seus Colaboradores são responsáveis por desenvolver suas 

atividades pro�ssionais norteados por princípios éticos, observando padrões de conduta 

embasados na transparência, e�ciência, qualidade, tempestividade, con�dencialidade 

das informações recebidas e cumprimento das obrigações assumidas, com vistas a 

excelência na prestação dos serviços.

CAPÍTULO V
DO RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES

Art. 5o. A Orizon e todos os seus Colaboradores, são responsáveis por exigir de seus 

Fornecedores o compromisso com as boas práticas de mercado, a observância das 

regras de Compliance da Orizon, a garantia da qualidade de seus produtos e serviços 

e a prática de condutas compatíveis com a Missão e os Valores da Orizon, nos termos 

do Capítulo II supra.

Parágrafo único. Cabem aos Colaboradores, juntamente com a Orizon, estabelecer 

critérios de seleção e pro�ciência na escolha de seus Fornecedores, evitando, de todas 

as formas e meios, a contratação com pessoas físicas e/ou jurídicas que ajam em 

desacordo com as disposições deste Código, das Políticas, Normas e Procedimentos 

Internos da Companhia e da Legislação vigente aplicável.
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RESPEITO AOS 
PRINCÍPIOS ÉTICOS

CAPÍTULO VI
DO RELACIONAMENTO COM OS CONCORRENTES

Art. 6o. A Orizon e todos os seus Colaboradores são responsáveis por desenvolver 

suas atividades pro�ssionais norteados pelos princípios da concorrência leal e honesta, 

abstendo-se de formular juízo depreciativo e de fazer comentários que possam desprestigiar 

ou prejudicar outros pro�ssionais.

CAPÍTULO VII
DOS PRINCÍPIOS E DAS OBRIGAÇÕES

Art. 7o. O presente Código, além de apresentar o conjunto de práticas que devem 

necessariamente fazer parte do dia a dia dos Colaboradores, nos termos do Art. 8º 

abaixo, também é responsável por estimular cotidianamente a re�exão sobre os Valores 

da Companhia e garantir que todas as medidas cabíveis sejam tomadas a �m de respeitar 

toda e qualquer Lei e/ou Regulamentação, nacional ou internacional.

Art. 8o. O exercício das atividades pro�ssionais exige conduta compatível com os 

preceitos deste Código, das Políticas, Normas e Procedimentos Internos da Companhia 

e, com os demais princípios da moral individual, social e pro�ssional, razão pela qual 

todos os Colaboradores da Orizon, sem exceção, têm a obrigação de:

I – Agir sempre de boa-fé, com dignidade e lealdade, exercendo a pro�ssão com 

compromisso, organização e autocrítica, não cometendo atos contrários às disposições 

deste Código, mantendo o asseio e a boa aparência, usando roupas adequadas, bem 

como atitudes e linguagem corporal compatíveis com o ambiente de trabalho;

II – Observar e cumprir as Políticas, Normas e Procedimentos Internos da Companhia 

disponíveis na intranet, seguindo todas as instruções e procedimentos estabelecidos;

III – Observar e cumprir todas as Leis, Normas e Regulamentos aplicáveis, 

comprometendo-se a familiarizar-se com as disposições relacionadas às suas atribuições; 
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X – Comunicar imediatamente o gestor e providenciar a doação para uma instituição de 

caridade de presentes e/ou cortesias cuja recusa não tenha sido possível à época do 

oferecimento por questões alheias à sua vontade;

XI – Não realizar, em nome da Orizon, contribuições a Partidos Políticos e, eventual 

participação em eventos, feiras, congressos e mídias segmentadas alheias ao plano 

estratégico traçado pela Companhia;

XII – Priorizar os interesses da Orizon em detrimento dos interesses pessoais e/ou de 

terceiros em casos de situações con�itantes, agindo com ética e respeito e zelando pela 

imagem e patrimônio por ela adquirido ao longo dos anos;

XIII – Tomar todas as medidas razoáveis para garantir que as operações da Orizon 

não serão, ainda que indiretamente, utilizadas para �ns de lavagem de dinheiro e/ou 

quaisquer atividades conexas;

XIV – Proteger e salvaguardar os ativos tangíveis da Orizon de furto, roubo, perda, dano, 

mau uso e/ou desperdício, utilizando todos os recursos de maneira adequada e pro�ssional, 

apenas para negócios corporativos autorizados e nunca para atividades pessoais;

XIV.1 – A utilização dos recursos a que faz menção o inciso XIV acima, será monitorada

pela Orizon durante a consecução de todas as atividades de seus Colaboradores.

XV – Zelar pela imagem da Orizon, protegendo e salvaguardando seus ativos 

intangíveis, incluindo, mas não se limitando ao seu nome, seu logo, seu papel timbrado 

e seus relacionamentos, utilizando-os de maneira adequada e pro�ssional, apenas para 

negócios corporativos autorizados e nunca para atividades pessoais;

XVI – Colaborar e, quando for o caso, fornecer toda a assistência necessária para 

garantia e resguardo de toda Propriedade Intelectual criada, desenvolvida e/

ou aperfeiçoada durante a consecução das atividades, incluindo o fornecimento 

ou concessão à Orizon de transferências, renúncias e outros documentos que 

possam vir a ser solicitados, inclusive para a efetivação de registros/averbações; 

IV – Cumprir todas as exigências governamentais, incluindo aspectos legais de 

responsabilidade ambiental;

V – Respeitar os Direitos Humanos e todas as Leis e Regulamentações aplicáveis 

relacionadas ao desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, incluindo, mas 

não se limitando às leis que proíbam o trabalho forçado, escravo e/ou infantil, salvo, este 

último na condição de aprendiz, em consonância com as disposições da Consolidação 

das Leis do Trabalho;

VI – Comprometer-se com o desenvolvimento de um local de trabalho livre de discriminação 

decorrente de sexo, origem, raça, cor, idade, religião, estado civil, condição física ou 

qualquer outra característica pessoal e de qualquer forma de intimidação ou assédio, seja 

ele de caráter moral, sexual, religioso, político ou organizacional;

VII – Conduzir os negócios com honestidade, transparência e integridade, mantendo 

o compromisso com a ética e garantindo o cumprimento de todas as Leis (nacionais

e internacionais) antissuborno e anticorrupção vigentes, assegurando que não sejam

estabelecidas relações com terceiros que conduzam seus negócios de forma inconsistente,

façam uso de práticas ilícitas e/ou ajam em discordância com as boas práticas de

mercado e/ou as regras de Compliance da Orizon;

VIII – Não fazer promessas, pagamentos, praticar subornos, conceder vantagens 

�nanceiras e/ou autorizar qualquer presente ou coisa de valor em nome da Orizon, direta

ou indiretamente, para funcionários públicos ou privados, nacionais ou estrangeiros, com

o intuito de obter ou reter negócios, garantir benefícios e/ou de alguma forma in�uenciá-

los no desempenho de suas funções;

IX – Recusar expressamente qualquer tipo de favor, empréstimo, presentes ou cortesias 

em geral, salvo brindes promocionais ou institucionais cujo valor agregado não supere 

R$ 100,00 (cem reais), sejam eles oferecidos por terceiros (externo) ou mesmo por outro 

colaborador (interno), vislumbrando interesse pessoal que, direta ou indiretamente, envolva 

questões de trabalho, incluindo, mas não se limitando o desembaraço de processos e/ou 

a omissão de situações irregulares;
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XVIII.3 – As obrigações de con�dencialidade e proteção das informações e registros da

Orizon dispostas no Inciso XVIII supra, se estendem mesmo após o término do vínculo do

Colaborador com a empresa.

XIX – Guardar absoluto sigilo em razão do exercício pro�ssional, ressalvados os casos 

previstos em lei ou quando solicitado por autoridades competentes;

XX – Não divulgar informações sobre a Orizon sem a devida autorização, direcionando 

qualquer demanda imediatamente ao Departamento de Marketing da Companhia;

XX.1 – Publicações que vincularem de qualquer forma o nome e/ou a imagem da Orizon

(p.e. atividades de ensino; trabalhos de conclusão de curso etc.), exigem aprovação

expressa de 02 (dois) diretores.

XXI – Certi�car que todo o conteúdo associado à sua pessoa em mídias sociais seja 

consistente com o seu trabalho e com a missão, os valores e padrões pro�ssionais da Orizon;

XXII – Coibir e denunciar imediatamente qualquer prática de exploração sexual de 

crianças e adolescentes com relação a qual tenha tomado ciência; e

XXIII – Não consumir bebidas alcoólicas ou substâncias ilícitas nas dependências da 

Orizon e/ou chegar ao trabalho sob o efeito de álcool, substâncias ilícitas ou sob o uso 

de medicamentos que afetem a capacidade motora ou psicológica.

CAPÍTULO VIII
DA FORMALIZAÇÃO DE DÚVIDAS E DENÚNCIAS 

DE ATIVIDADES SUSPEITAS

Art. 9o. Todos os Colaboradores são responsáveis pela aplicação dos preceitos deste 

Código, devendo garantir que situações que con�item com suas disposições sejam 

coibidas e/ou denunciadas, para que as devidas providências possam ser tomadas não 

só internamente, mas, também, perante os órgãos públicos competentes, se o caso.

XVI.1 – Todos os direitos de Propriedade Intelectual de cunho patrimonial sobre conceitos,

layouts, imagens, �guras, logotipia, know-how, pesquisas, criações (incluindo, mas não

se limitando às artísticas, cientí�cas e literárias), textos, expressões, obras audiovisuais,

traduções, ilustrações, desenhos, fotogra�as, ideias, conceitos, designs, métodos,

fórmulas, processos, invenções, produtos, softwares e quaisquer derivações, melhorias

e aperfeiçoamentos, quer reduzidos a forma tangível, postos em prática ou não e/

ou qualquer outro resultado, advindo do vínculo mantido com a Orizon e/ou direta

ou indiretamente derivados das atividades realizadas pelo Colaborador na empresa

(“Propriedade Intelectual”) são de titularidade/propriedade exclusiva da Orizon.

XVI.2 – Em razão de ser detentora dos direitos a que se refere o Inciso XVI.1 acima,

a Orizon poderá fazer qualquer uso/exploração da Propriedade Intelectual da forma

que lhe aprouver, dentro e fora do território brasileiro, de forma irrevogável e exclusiva,

incluindo-a como parte de obras derivadas e/ou coletivas organizadas por terceiros ou

pela própria Orizon, a qualquer tempo, incondicionalmente.

XVII – Obter, quando for o caso, liberações, licenças, permissões e outras autorizações 

para usar qualquer bem tangível ou direito autoral pertencente a terceiros na execução de 

suas atividades, mantendo a Orizon a salvo de todos os pleitos e demandas relativos e 

respectivas despesas, obrigações, processos e inquéritos contra ou envolvendo a Orizon 

em decorrência da inobservância pelo Colaborador do presente dispositivo;

XVIII – Tomar todas as medidas razoáveis para garantia da segurança de todo e qualquer 

sistema, tipo de informação e registro relacionado à Orizon e/ou às suas atividades e 

serviços, incluindo aquelas relacionadas a terceiros, sobre as quais recaiam obrigações 

contratuais e/ou legais, dentro e fora das dependências da empresa, independentemente 

de serem expressamente quali�cados como con�denciais ou não;

XVIII.1 – Qualquer modi�cação, retransmissão, disseminação, impressão e/ou utilização

não autorizada expressamente é estritamente proibida.

XVIII.2 – Todas as informações e registros corporativos devem ser entregues à Orizon sempre que

solicitado e/ou, quando for o caso, imediatamente após o término do vínculo do Colaborador.
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CAPÍTULO X
DA COMPETÊNCIA DO CCE NO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 12o. O CCE é competente para orientar e aconselhar sobre ética pro�ssional e 

deliberar, como órgão de última instância em todos os processos disciplinares instaurados.

Art. 13o. Compete ao CCE:

I – Exercer as funções respeitando os deveres de lealdade e diligência, examinando com 

imparcialidade e sigilo absoluto, as ocorrências que lhes forem apresentadas por meio 

do Canal de Denúncias disponibilizado no site institucional da Orizon (http://www.

orizonbrasil.com.br);

II – Instaurar, de ofício, processo competente sobre ato ou matéria que considere passível 

de con�gurar, em tese, infração a princípio ou norma ética pro�ssional, garantindo que os 

preceitos do Código de Conduta e Ética, Políticas, Normas e Procedimentos Internos da 

Companhia sejam referência do processo de gestão da Orizon e que sejam respeitados 

no dia a dia de trabalho de todos os Colaboradores, independentemente das suas 

atribuições e responsabilidades;

III – Prestar esclarecimentos e/ou expedir orientações, conforme demanda, sobre o 

modo de proceder em determinadas situações, garantindo que violações efetivamente 

comprovadas sejam seguidas de ações disciplinares aplicáveis, independentemente do 

nível hierárquico do denunciado, dando-se ciência às autoridades competentes para 

apuração de eventual ilícito penal;

IV – Zelar pelo aperfeiçoamento constante do teor do Código de Conduta e Ética 

da Orizon, mantendo-o atualizado e alinhado à missão, aos valores e às estratégias 

organizacionais da Companhia; e

V – Propor ações que contribuam para a consolidação da cultura da ética na Companhia.

§ 1o. As denúncias de atividades suspeitas devem conter o máximo de informações e

detalhes possíveis, incluindo evidências formais e deverão ser feitas pelo Canal de

Denúncias disponível no site institucional da Orizon (www.orizon.com.br), uma ferramenta

acessível, imparcial, con�dencial e anônima, isenta de qualquer tipo de retaliação.

§ 2o. Todas as denúncias serão remetidas ao Comitê de Gestão de Conduta Ética da

Orizon (CCE), órgão de caráter permanente composto por 5 (cinco) membros, sendo

1 (um) do Departamento de Compliance, 1 (um) do Departamento Jurídico, 1 (um) do

Departamento de Recursos Humanos, 1 (um) do Departamento de Controles Internos e 1

(um) diretor. O CCE possui Regimento próprio e seu objetivo é, dentre outros listados no

Capítulo XI abaixo, assegurar a e�cácia e a efetividade do cumprimento deste Código

e das Políticas da Orizon.

§ 3o. Nenhum colaborador sofrerá represália ou retaliação por efetuar uma denúncia

de boa-fé e com convicção razoável de que foi praticada, ou está próxima de ser

praticada uma conduta em violação ao Código de Conduta e Ética, Normas, Políticas e

Procedimentos internos da Companhia e/ou em violação à Lei, Norma ou Regulamento

governamental eventualmente aplicável.

§ 4º. Atos de retaliação são passíveis de ações disciplinares, nos termos do Capítulo X a seguir.

CAPÍTULO IX
DO REGIME DISCIPLINAR

Art. 10o. Constitui infração disciplinar toda e qualquer inobservância às disposições 

contidas neste Código, Normas, Políticas e Procedimentos internos da Companhia e/ou 

violação à Lei, Norma ou Regulamento governamental eventualmente aplicável.

Art. 11o. O descumprimento de quaisquer disposições contidas neste Código, Normas, 

Políticas e Procedimentos internos da Companhia e/ou violação à Lei, Norma ou 

Regulamento governamental aplicável será passível de punição, incluindo, mas não se 

limitando à demissão imediata e a adoção das medidas legais cabíveis.
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CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14o. A Orizon não aceita a contratação de parentes de Colaboradores ou de 

parentes de parceiros de negócios, de primeiro, segundo e terceiro graus (pai, mãe, 

�lhos, irmãos, sobrinhos, enteados e/ou tios), cônjuges e/ou companheiros em cargos

ou funções em que haja uma relação hierárquica, direta ou indireta, ou que respondam

ao mesmo gestor imediato.

Parágrafo único. Relações íntimas ou amorosas entre Colaboradores que 

tenham, entre si, subordinação hierárquica, direta ou indireta, ou que respondam ao 

mesmo gestor imediato, devem ser comunicadas ao Departamento de Compliance, para 

que a situação possa ser analisada pelo CCE.

Art. 15o. Embora o presente Código aborde de forma ampla as questões éticas 

mais comuns do dia a dia de um ambiente corporativo, desde já informamos que as 

possibilidades aqui elencadas, têm caráter meramente exempli�cativo.

Parágrafo único. Questões não abrangidas expressamente por este Código deverão 

ser relatadas aos gestores e/ou ao Departamento de Compliance (a critério dos 

Colaboradores) e serão analisadas no caso em concreto pelo CCE.

Art. 16o. As disposições deste Código poderão ser modi�cadas pelo CCE.

São Paulo, 06 de junho de 2016.
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ADERÊNCIA

O(A) Colaborador(a) subscrito(a) declara:

(i) ter lido e compreendido o Código de Conduta e Ética da Orizon em sua totalidade,
comprometendo-se a acatar sem ressalvas seus termos e princípios em nome da
Companhia;

(ii) estar ciente das obrigações de con�dencialidade e privacidade relacionadas a toda
e quaisquer informações obtidas em função das atividades desempenhadas na Orizon;

(iii) que não está, e nunca esteve envolvido em situações efetiva e/ou aparentemente
con�itantes com os preceitos do Código de Conduta e Ética da Orizon e/ou às atividades
da Companhia; e

(iv) que concorda em noti�car imediatamente a empresa, pessoalmente e/ou através
do Canal de Denúncias disponibilizado pela Orizon, sobre qualquer desvio de conduta

sobre o qual venha a ter conhecimento.

Nome

Cargo

Gestor Imediato

RG

CPF/MF nº

Assinatura
Data: ______/______/______

Observação: Preencher, assinar e encaminhar este formulário ao Departamento de 

Recursos Humanos da Orizon.




