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01. Introdução

#issoévr #issoévr #issoévr #issoévr

01

Dentro da VR existe um ideal claro, em toda a operação da empresa, que vai 
além de fazer parte do dia a dia de trabalhadores, empresas, estabelecimentos 
e parceiros. Queremos fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas. Por 
isso, nosso jeito de falar e de se posicionar está alinhado ao que consideramos 
humano. Uma comunicação única que parte de dentro para fora, ou seja, desde 
o nosso jeito de falar internamente até como falamos para o público externo.

Buscamos entender as necessidades das pessoas e, com empatia, oferecer 
produtos e serviços que evidencie e enalteça a qualidade de vida em todos os 
setores de vida, trazendo mais tempo e uma vida melhor.

À partir desses princípios de transparência, a VR estabeleceu seu Programa de 
Integridade baseado no compromisso de cumprimento das determinações 
legais e as diretrizes estabelecidas para os negócios.



02. Princípios básicos
O Programa de Integridade da VR Benefícios é baseado nos seus princípios de
legalidade. A VR atua no mercado, com a convicção de que a base de seu sucesso e
desenvolvimento é a transparência e o comportamento ético no relacionamento.

Tais princípios orientam nossos comportamentos e julgamentos de valor, fazendo
prevalecer em nossas relações a dignidade, a responsabilidade, o respeito, a
liberdade e a igualdade de oportunidades, os direitos e as obrigações, convergindo
para o bem comum.

Todos os executivos, funcionários e prestadores de serviço das empresas VR devem
observar as diretrizes deste Programa, para atingirmos padrões éticos e estar em
Compliance com a Legislação vigente.

03. Código de Ética
O Código de Ética e Conduta Profissional das empresas VR estabelece as diretrizes e
os princípios que norteiam nossa ação profissional e reflete nosso compromisso com
clientes, a comunidade, os acionistas, o governo e as autoridades, os parceiros de
negócios, os fornecedores e os funcionários.
Para acessar nosso código de ética, basta baixar material clicando no botão.

Código de Ética
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04. Governança e Políticas
Alinhado aos preceitos da boa Governança, a VR Benefícios observa a Legislação
em geral, e em sua relação comercial, especialmente àquelas que estabelecem
regras Anticorrupção, como a Lei 12.846/13.

Conheça nossa Política Anticorrupção.

Governança e 
Políticas

https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/vrimagens.vr.com.br/Compliance/C%C3%B3digo+de+%C3%89tica.pdf
https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/vrimagens.vr.com.br/Compliance/Pol%C3%ADtica+Anticorrup%C3%A7%C3%A3o.pdf


06. Canal de Denúncias
Preocupada em fortalecer seus princípios éticos, a VR Benefícios mantem um Canal,
criado para receber exclusivamente denúncias sobre corrupção, suborno, atos
relacionados a lavagem de dinheiro ou desrespeito à Legislação. O canal está sob
responsabilidade do Comitê de Ética responsável por receber, analisar e dar
andamento adequado às denúncias recebidas de forma sigilosa.
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Canal de 
denúncias

05. Comunicação e Treinamento
Para garantia da disseminação dos seus princípios, da Cultura de Compliance e
capacitação dos seus colaboradores, a VR Benefícios promove treinamentos que
visam garantir o pleno conhecimento ao seu Código de Conduta, bem como, às
questões Legislatórias Anticorrupção e de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

https://portal.vr.com.br/portal/portal-vr/area-publica/denuncias/



