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melhor das pessoas” 
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1. Objetivos



O objetivo deste Código de Ética e Conduta (“One7code”) é reforçar e 
fortalecer nossa essência e valores, calibrar a postura e propor a todos nós, 
Profissionais da One7, um ambiente de trabalho saudável e seguro, pautado 
em preceitos éticos, lícitos e morais.

Todas as relações da One7 são baseadas em confiança e autonomia, de 
modo que a quebra desse forte elo pode não só nos prejudicar - Profissionais 
da One7 -, mas também prejudicar nossos clientes e a reputação da empresa 
no mercado.

A cada atualização, o One7code busca facilitar a consulta e a compreensão de 
todos, por isso ressaltamos a necessidade de que este documento seja 
consultado sempre que necessário, seja para esclarecer alguma dúvida ou 
para ajudar na tomada de decisões. 
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2. A quem
se aplica



O One7code se aplica a todas as pessoas da One7, de qualquer nível 
hierárquico, incluindo sócios, administradores, diretores, conselheiros, 
gerentes, aprendizes e estagiários (“Profissionais”). 

O One7code também se aplica a quaisquer terceiros envolvidos com a 
One7, como as empresas com as quais fazemos alianças comerciais, 
parceiros de vendas, clientes, fornecedores e quaisquer outros que se 
relacionem conosco (“Terceiros”). 

Cabe a cada Profissional divulgar o One7code aos Terceiros para que não 
haja dúvidas quanto à postura ética adotada pela One7.

C
ód

ig
o 

de
 É

tic
a

e 
C

on
du

ta



Criar e entregar soluções 
financeiras que contribuam 
com o desenvolvimento 
econômico e sustentável 
dos clientes, investidores e 
parceiros, de forma ética, 
segura, eficiente e 
responsável.
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3. Nossa Missão
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4. Nossos
valores

Os valores e 
as diretrizes 
da One7 e que 
devem ser 
observadas 
por todas as 
pessoas são:



o que tem valor no final do dia é o quanto 
conseguimos agregar e solucionar.
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Orientação para resultado:

Focamos em entregar as melhores 
soluções financeiras para nossos clientes. 
Somos assertivos, íntegros e dinâmicos. 
Somos multidisciplinares e solidários. Nossa 
orientação é voltada ao alcance do melhor 
resultado para os nossos clientes, sempre 
em linha com nossa missão.

Não significa que seja a qualquer custo. A 
One7 entende que para garantir o 
resultado desejado e engajar as pessoas, o 
ambiente de trabalho também deve 
favorecer a relação respeitosa, por isso, 
promove o respeito à liberdade individual e 
o tratamento digno de todos.



nosso movimento é sempre para frente e para cima.
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Empreendedorismo:

Nos mantemos sempre atualizados com o contexto técnico 
e econômico do nosso mercado de atuação, tanto para nos 
anteciparmos às suas necessidades, quanto para nos 
adaptarmos às melhores práticas. Estamos atentos às 
inovações no setor de soluções financeiras e buscamos 
reunir um time multidisciplinar e inclusivo, visando a 
promoção de inovações internas a partir de diferentes e 
valiosos pontos de vista.

Tendo o empreendedorismo como premissa, as pessoas da 
One7 são incentivados a ir além das expectativas, e seus 
desempenhos contribuem para um ambiente inovador, 
refletindo em produtos e serviços diferenciados. 

Nosso valor empreendedor impulsiona nosso crescimento e 
nos guia a novos estágios, sempre em busca das melhores 
soluções financeiras para os nossos clientes.



assumimos os desafios com muito entusiasmo e responsabilidade.
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Comprometimento:

Promovemos um ambiente de trabalho sadio, 
inclusivo, multidisciplinar e seguro para a 
condução dos nossos negócios.

Encorajamos atitudes que potencializam o 
desenvolvimento de cada pessoa da One7, cientes 
de que nossos clientes também serão 
beneficiados com o desenvolvimento e 
oferecimento das melhores soluções financeiras.

Nosso comprometimento é transmitido a partir de 
dedicação, profissionalismo, presteza, atenção, 
honestidade, integridade, ética, sinceridade e 
confiança. 



acreditamos que a sinergia da equipe eleva a performance.
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Espírito de equipe: 

Valorizamos o espírito de união no nosso dia a dia. 
Apoiamos e encorajamos o trabalho em equipe e 
a troca mútua de informação, conhecimento e 
apoio. 

Todos devem ser tratados com respeito, equidade 
e dignidade. Não aceitamos quaisquer 
comportamentos abusivos, que criam um 
ambiente de trabalho intimidante, abusivo, hostil e 
ofensivo. Nenhum tipo de assédio, de qualquer 
natureza, será tolerado pela One7. 



a harmonia está nas diferenças.
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Abertura e respeito à diversidade:

Oferecemos equidade de oportunidades e de 
tratamento às pessoas, prezando por relações 
justas e livres de preconceito.  

Temos um ambiente de trabalho inclusivo para 
atender às necessidades das nossas pessoas, de 
modo a incentivar o desenvolvimento e a 
aplicação de suas competências específicas.

A One7 promove o respeito à liberdade individual 
e o tratamento digno às pessoas. Não toleramos 
comportamentos assediadores, de qualquer 
natureza, ou de discriminação nos nossos 
ambientes de trabalho, sendo eles físicos ou 
virtuais, ou em nossas relações negociais.



a franqueza simplifica as relações e operações.
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Sinceridade: 

Somos íntegros, francos e honestos nas nossas opiniões profissionais e 
nas nossas relações de negócio. Somos verdadeiros quando 
mencionamos as soluções que oferecemos, os conhecimentos que 
possuímos, as experiências que acumulamos e os resultados a serem 
entregues.

Entendemos o impacto que o nosso negócio exerce na sociedade, 
clientes e em todos nós, Profissionais da One7. Conduzimos nosso 
negócio certos da responsabilidade envolvida.

Não permitimos que preconceitos, conflitos de interesses ou quaisquer 
influências externas comprometam nossas responsabilidades 
profissionais.

É compromisso de todos manter na One7 um ambiente de trabalho livre 
para esclarecimento de dúvidas, registro de preocupações e percepções 
de irregularidades de forma ampla. A One7 não tolera retaliações de 
qualquer ordem.



Enxergar e externalizar o mérito de cada Profissional 
torna o ambiente de trabalho positivo e próspero.
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Reconhecimento:

As pessoas são o nosso principal ativo. A 
One7 é feita de pessoas motivadas e 
íntegras. Reconhecer o comprometimento 
e a dedicação das pessoas é um valor 
essencial para a One7.
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5. Relacionamento
Institucional

 A One7 não apoia nem tem ligação com qualquer 
partido, candidato ou ideologia, seja essa política 
ou religiosa.

 A One7 não fomenta sob nenhum aspecto 
campanhas partidárias ou religiosas.

 A One7 não patrocina ações, eventos ou 
quaisquer iniciativas cujo recurso tenha como 
destino órgãos públicos.   

 A One7 apenas está apta a realizar parcerias com 
órgãos públicos quando não há qualquer tipo de 
contribuição monetária ao setor. 



C
ód

ig
o 

de
 É

tic
a

e 
C

on
du

ta

 Nenhum profissional da One7 está autorizado a receber visitas de 
representantes de partidos políticos ou entidades religiosas em suas 
dependências, em situações  que haja interesse ideológico.

 A One7 não tolera manifestações desrespeitosas, ofensivas e/ou caluniosas 
de seus profissionais a respeito de opiniões políticas, religiosas, partidos e 
respectivos candidatos - sejam essas manifestações verbais ou escritas, 
circuladas internamente ou externamente.

 Nenhum profissional da One7 está autorizado a marcar visitas em órgãos 
públicos, ou encontros/reuniões com gestores da iniciativa pública ou 
entidades religiosas sem alinhamento e autorização prévios de seu gestor.
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São proibidos o oferecimento ou a entrega, 
direta ou indiretamente, de qualquer tipo de 
contribuição, doação, favores ou envio de 
presentes a entidades governamentais, ou 
religiosas, a fim de que estes ajam ou 
utilizem sua influência com o objetivo de 
auxiliar a Companhia a obter vantagem 
imprópria.

A contratação e o pagamento de 
prestadores de serviço que mantenham, 
ainda que eventualmente, contato com 
funcionários públicos em nome da 
Companhia deve respeitar as diretrizes de 
governança da empresa.
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6. Relacionamento
com clientes

Nossos valores exigem que 
mantenhamos relacionamentos 
francos e morais com nossos 
clientes. De igual forma, todos os 
clientes devem ser tratados de 
maneira equivalente, observadas 
as recomendações de práticas de 
antissuborno e anticorrupção.
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7. Relacionamento
com concorrentes

A One7 respeita todas as empresas 
que atuam no segmento e assegura 
concorrência saudável, isenta de 
espionagem ou outras práticas 
consideradas anticompetitivas, 
respeitando todas as leis aplicáveis 
em nossas relações comerciais que 
não estejam associadas a métodos 
legais.
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8. Antissuborno e
anticorrupção

Não toleramos quaisquer práticas que 
possam ser configuradas como 
corrupção. A One7 não oferece ou aceita 
qualquer vantagem indevida para/de 
agentes públicos. A One7 não induz e nem 
permite que Terceiros recebam vantagens 
indevidas em seu nome, tanto de agentes 
públicos como de indivíduos de 
organizações privadas.

A One7 atua ativamente na erradicação 
da corrupção e de práticas relacionadas.
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9. Cadeia de fornecimento



A contratação de Terceiros deve observar uma relação de confiança e 
profissionalismo. Portanto, é necessário certificar-se de que o contrato será 
firmado com empresa ou pessoa idônea, devendo-se considerar os 
padrões de qualidade, ética e o cuidado que a contratada mantém com 
as pessoas e com a sociedade.

A seleção dos fornecedores deve obedecer a critérios rigorosos, sendo 
proibido qualquer tipo de favorecimento ou vantagem ilegal, e deve 
basear-se na melhor relação custo-benefício para a One7. Todo e 
qualquer tipo de negociação comercial deve ocorrer por meio de diálogo 
sustentado em confiança, ética e transparência.

Não somos coniventes com comportamentos antiéticos, imorais ou 
ilegais por parte dos nossos fornecedores, contratados ou parceiros.

C
ód

ig
o 

de
 É

tic
a

e 
C

on
du

ta



C
ód

ig
o 

de
 É

tic
a

e 
C

on
du

ta

10. Conflito de
interesses

O conflito de interesses 
é a situação na qual os 
interesses particulares 
das pessoas One7 
podem interferir no 
exercício regular de 
suas funções na 
empresa, ocasionando 
violação às normas 
internas ou em prejuízo 
à empresa.



As pessoas da One7 não podem utilizar de seu vínculo com a empresa para obter 
vantagens indevidas para si ou para favorecer indevidamente outras pessoas ou 
negócios. Também não podem realizar atividades externas que envolvam 
informações ou conhecimento da One7 que não devam ser reveladas e/ou que 
tenham interesses conflitantes com os interesses da empresa.

Todos nós, Profissionais da One7, devemos manter a integridade junto aos 
Terceiros e perante a sociedade em geral. Não podemos nos utilizar do nome da 
One7 e/ou das funções que aqui desempenhamos em benefício próprio ou de 
terceiros fora do contexto dos objetivos e valores da empresa.
Confiamos no bom senso e profissionalismo de todos as pessoas, acreditando no 
compromisso de não se beneficiarem de suas relações pessoais, em processos e 
atividades profissionais.

O Profissional será responsável por declarar ao Desenvolvimento Estratégico de 
Pessoas - DEP sobre a existência de qualquer conflito de interesse, ainda que 
potencial.
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11. Grau de parentesco
e relações afetivas

A One7 respeita os vínculos afetivos 
e de parentesco que unem as 
nossas pessoas. Entretanto, manter 
relacionamentos pessoais com 
outras pessoas da empresa é um 
conflito de interesses em potencial 
e, portanto, devem ser sempre 
reportados ao Desenvolvimento 
Estratégico de Pessoas (“DEP”). 



Todos os relacionamentos estáveis e relações de parentesco entre 
Profissionais da One7 devem ser reportados para o DEP. 

Entre as pessoas entendidas como parentes, estão incluídos, mas não 
limitados a, cônjuges ou companheiros de união estável, ascendentes 
(pais, avós), descendentes (filhos consanguíneos ou adotivos, netos), 
colaterais (irmãos, tios, sobrinhos, primos) ou por afinidade 
(padrastos, sogros, cunhados, concunhados, enteados, genros, noras). 
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12. Utilização de álcool e 
de substâncias ilícitas

Com o objetivo de manter um 
ambiente de trabalho saudável e 
respeitoso, as regras relativas ao 
consumo de álcool e drogas 
devem ser observadas. 



Sempre que o consumo de álcool ocorrer dentro das nossas 
dependências ou em atividades externas relacionadas a One7, ele deve 
ser realizado de forma moderada e apenas em momentos apropriados. 
Da mesma forma, não admitimos que as pessoas desempenhem suas 
atividades ou mesmo permaneçam dentro da empresa alterados pelo 
consumo de bebidas alcóolicas. 

É estritamente proibida a produção, consumo, compra, venda, tráfico 
ou posse de drogas ilícitas nas instalações da One7 ou que as pessoas 
estejam sob o efeito dessas substâncias enquanto desempenham suas 
atividades profissionais.
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13. Discriminação, assédio moral e/ou sexual



Em linhas gerais, o assédio moral consiste em expor alguém à situação discriminatória. A 
pessoa que sofre o assédio moral é exposta a atos que atentam contra sua dignidade. 
Para construir times fortes e diversos, necessitamos ter um ambiente livre de preconceitos, 
intimidações e constrangimentos.

A One7 repudia qualquer tipo de assédio ou discriminação relacionados a cor, raça, sexo, 
orientação sexual, religião, gênero, nacionalidade, opinião política ou discriminação de 
qualquer outra natureza. 

Para fins deste One7code, o assédio sexual é definido como o constrangimento de alguém 
com a intenção de se obter vantagem ou favorecimento sexual, bem como o avanço 
sexual realizado de forma indesejada. O assédio sexual é crime e será tratado como tal 
pela One7. 

Caso você tenha ciência ou suspeite fortemente de algum episódio de assédio 
envolvendo uma de nossas pessoas, realize uma denúncia (anônima ou identificada) por 
meio do canal de ouvidoria: one7.com.vc/fale-conosco para pessoas externas e 
app.feedz.com.br/ouvidoria para profissionais internos.

As denúncias feitas serão devidamente apuradas e em caso de confirmação, as pessoas 
envolvidas estarão sujeiras às penalidades descritas no item 21 deste código.
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14. Presentes
e brindes

Todos nós, 
Profissionais da 
One7, estamos 
autorizados a aceitar 
ou oferecer brindes 
de parceiros 
privados com valor 
comercial inferior a 
R$ 200, a exemplo de 
canetas, mochilas, 
agendas, entre 
outros. 



O recebimento de brindes e presentes nunca poderá ocorrer em caso de conflito de interesses, ou 
que tenha poder de influência sobre a conduta ou decisão de quem recebe o item.

Todo presente ou brinde cujo valor ultrapasse a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser 
submetido à aprovação da direção, sendo proibido o recebimento de qualquer quantia em espécie.

No caso de agentes públicos, presentes, refeições, hospitalidades e entretenimento podem 
caracterizar vantagem indevida e, por isso, são proibidos, especialmente quando são dados com o 
intuito de induzir o agente público a tomar qualquer decisão ou a influenciar o processo decisório 
em benefício da One7. Lembre-se que constitui conduta ilícita o oferecimento de vantagens 
indevidas, mesmo que não haja promessa ou efetiva resposta pelo agente público.

Todos os brindes, presentes e/ou benefícios fornecidos pela One7 aos seus profissionais são 
pessoais e só podem ser transferidos a partir de autorização da gestão. A comercialização desses 
itens é proibida e está sujeita a punição.

Não se consideram presentes os brindes que não tenham valor comercial ou distribuídos/recebidos 
a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas 
comemorativas, desde que não ultrapassem o valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em caso de dúvidas sobre o relacionamento com agentes públicos, consulte o Departamento 
Jurídico ou o DEP da One7.

C
ód

ig
o 

de
 É

tic
a

e 
C

on
du

ta



C
ód

ig
o 

de
 É

tic
a

e 
C

on
du

ta

15. Proteção de dados,
privacidade e 
informações confidenciais
e privilegiadas

Somos comprometidos em proteger o sigilo, 
privacidade e confidencialidade dos dados de 
nossos clientes, Profissionais e Terceiros.

Somos responsáveis pela proteção e uso 
adequado das informações confidenciais que 
obtivermos no exercício das nossas atividades, 
sendo expressamente vedada a transmissão, 
cópia, armazenamento ou compartilhamento 
desses dados a terceiros.



Qualquer informação privilegiada, tal como informações estratégicas do negócio da One7 ou de 
seus clientes são absolutamente confidenciais, não podendo ser divulgadas sob qualquer 
pretexto nem utilizadas para a obtenção de vantagem ou favorecimento pessoal, mesmo que o 
profissional deixe de trabalhar na One7. 

Estamos cientes de que as ferramentas de trabalho (hardware, softwares, dispositivos móveis, e-
mail, internet e intranet) disponibilizadas pela One7 devem ser utilizadas exclusivamente para as 
atividades profissionais, que na rede corporativa poderão ser monitorados.

É preciso estar atento à circulação de e-mails e de documentos confidenciais, não os deixando 
expostos na mesa ou na tela do computador e certificando-se de que eles chegarão ao 
destinatário sem desvios. Senhas e outros códigos de acessos aos sistemas internos são 
individuais e intransferíveis.

Devemos evitar falar sobre assuntos da One7 em locais públicos e manter sigilo absoluto sobre 
informações confidenciais ou privilegiadas a que tenhamos acesso pelo desempenho de nossas 
atividades profissionais. Quando houver dúvida sobre o sigilo e a confidencialidade das 
informações, ou sobre a possibilidade de divulgação, devemos consultar o gestor de área, o 
Departamento Jurídico e/ou o DEP da empresa.

Todo e qualquer evento que coloque em risco a segurança da informação deverá ser 
comunicado à área de Segurança da Informação da One7.
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16. Proteção ao
patrimônio

A One7 investe em 
uma infraestrutura 
adequada para o 
trabalho do time da 
empresa. O uso deste 
patrimônio deve ser 
destinado para fins 
profissionais em nome 
da própria empresa. É 
responsabilidade de 
todos o zelo na 
utilização dos ativos 
da One7, cuidando 
para que não ocorra 
depreciação ou mau 
uso desses bens.
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As ferramentas 
tecnológicas (notebook, 
computador, celular etc.)
serão utilizadas com 
finalidade exclusivamente 
profissional. 

É proibido o empréstimo, 
aluguel ou cessão destes 
equipamentos a terceiros, 
ainda que Profissionais da 
One7.

17. Das ferramentas tecnológicas
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18. Dress code

Seja você mesmo sem se esquecer 
que fazemos parte da One7. Pense 
em como você gostaria de ser 
apresentado. Suas escolhas dizem 
muito sobre você e sobre como 
você quer impactar seus clientes, 
parceiros e colegas de trabalho. 
Jeans e camiseta são bem-vindos.
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19. Saúde e segurança
do trabalho

A One7 preza pela saúde, 
qualidade de vida e a segurança 
de todas as pessoas. Qualquer 
situação que ameace a 
integridade física de pessoas nas 
dependências da One7 deve ser 
comunicada ao seu gestor 
imediato, que deverá reportar ao 
DEP e/ou tomar medidas cabíveis. 
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20. Mídias sociais, relações públicas
e entrevistas para imprensa

Todos nós, Profissionais da One7, 
somos responsáveis pela manutenção 
da nossa reputação pessoal, mas 
também pela reputação da empresa 
da qual fazemos parte.

Isso porque os clientes, Terceiros e 
Profissionais veem em todos nós da 
One7 uma referência dos valores que 
acreditamos e impulsionamos. Somos 
sinceros, verdadeiros e íntegros em 
nosso propósito. 

Respeitamos a liberdade de expressão 
da equipe, mas é importante ressaltar 
que seu comportamento pode afetar 
diretamente a imagem da One7. 



Ao ser solicitado para conceder entrevistas a organizações ou à imprensa (jornais, revistas, sites etc.) 
ou convidado para palestrar em eventos externos que envolvam a empresa, sua atividade ou que 
explore sua imagem pública atrelada ao nome One7, o Profissional deverá comunicar o setor de 
marketing sobre o evento, que fará a avaliação da conveniência, interesse e prestará apoio quando 
necessário. 

Ao participar de comunidades virtuais ou fóruns de discussão que envolvam os nomes comerciais 
ou as marcas da One7, todos devem manter uma postura alinhada à essência da empresa. 

A One7 valoriza e estimula a presença das pessoas nas redes sociais, mas repudia o uso de qualquer 
meio de comunicação, veículo ou mídia para a prática de ofensas, atos ilícitos, condutas antiéticas 
ou contrárias às diretrizes deste One7code. Manifestações públicas sobre questões controversas, que 
tenham força para ferir direitos de terceiros, promover ou disseminar conteúdos contrários aos 
valores e diretrizes da One7 são passíveis de punição interna. 

Mantenha o cuidado ao falar sobre informações estratégicas internas nos corredores ou em calls em 
salas compartilhadas. 

Patrocínios e doações fazem parte da responsabilidade corporativa da One7. Para elas sejam feitas 
em nome da One7, é necessária a aprovação prévia do setor de marketing. 

Nenhum membro da equipe pode falar em nome da empresa ou manifestar opinião dando a 
entender que se trata de um posicionamento oficial da One7, sem prévia autorização expressa e 
formal da diretoria da empresa. 
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21. Canal ético e reporte
de desvios de conduta

A One7 mantém ambiente aberto ao diálogo como 
forma de aperfeiçoar seus processos, soluções e 
relações. O DEP é o nosso principal interlocutor para 
esses propósitos e deve ser acionado formalmente 
para nos ajudar a encontrar respostas sobre o 
cumprimento dos padrões de ética e conduta da 
One7.

Disponibilizamos um Canal Ético para recebimento e 
processamento de dúvidas, reportes, solicitações e 
denúncias externas, que pode ser acionado pelo nosso 
e-mail da Ouvidoria One7 ouvidoria@one7.com.vc. 
A empresa também possui um canal de ouvidoria 
interno que pode ser acessado em: 
https://app.feedz.com.br/ouvidoria.

mailto:ouvidoria@one7.com.vc
https://app.feedz.com.br/ouvidoria.


Todos nós, Profissionais da One7, temos o direito e o dever de reportar qualquer situação ou desvio de 
conduta que viole o One7code, principalmente por meio do Canal Ético, bem como de solicitar 
orientações sobre como proceder em caso de dúvidas relacionadas a Conflito de Interesses, relações 
com órgãos públicos ou com agentes públicos/políticos, dentre outras dúvidas cotidianas.

A ouvidoria está aberta às pessoas da One7  e ao público externo, e recebe relatos de forma 
identificada ou anônima. 

Em todos os casos, a One7 preserva a confidencialidade do relato e das informações trazidas pelo 
relator, levando sempre em conta a necessidade da condução adequada das apurações internas. As 
apurações relacionadas aos fatos reportados serão feitas com total discrição, sigilo e imparcialidade.

A One7 incentiva consultas quanto ao entendimento e aplicação do One7code a situações concretas, 
bem como valoriza a colaboração da equipe  para a identificação e remediação de irregularidades 
cometidas dentro da empresa. Certos disto, ressaltamos que comunicações de boa-fé sobre desvios 
ou potenciais desvios não causarão, de forma alguma, qualquer tipo de retaliação.

É relevante frisar que atos de má-fé, tais como: realização intencional de uma denúncia falsa, 
alteração da verdade dos fatos, simulação de provas, obtenção de informações mediante a violação 
de direitos fundamentais e demais atos de má fé praticados por Profissionais ou Terceiros em seu ato 
de denúncia, não estão amparados pela proteção aos denunciantes citadas neste One7code, e 
estarão sujeitos às penalidades internas e legais cabíveis.
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22. Penalidades
Todos nós, Profissionais da 
One7, devemos estar 
comprometidos com o 
One7code, de modo que o 
descumprimento de 
qualquer de suas diretrizes 
poderá acarretar a 
aplicação de medidas 
disciplinares. 

Os Terceiros que se 
envolverem na prática de 
alguma infração ao 
One7code também poderão 
sofrer penalidades 
específicas previstas nos 
respectivos contratos, sem 
prejuízo de eventuais 
sanções cíveis ou criminais.



As medidas disciplinares serão avaliadas caso a caso, de acordo com a gravidade e número de 
ocorrências. São elas: 

1ª Advertência verbal: área responsável explicará ao Profissional os motivos de sua advertência, 
orientando-o sobre a forma adequada de procedimento e sua expectativa. Esta advertência não 
é obrigatória e poderá ser suprimida dependendo da gravidade da ocorrência.

2ª Advertência por escrito: área responsável deve explicar ao Profissional os motivos de sua 
advertência e orientá-lo sobre a forma adequada de procedimento, evitando assim a 
reincidência. Ocorrendo a reincidência, nova advertência será aplicada, mas com a informação 
de “2ª Advertência”. As advertências ficarão arquivadas no prontuário do Profissional e 
influenciarão diretamente tanto as análises comportamentais e de merecimento quanto as 
possíveis promoções e bônus.

3ª Suspensão: havendo a reincidência após a “2ª Advertência”, a One7 aplicará a suspensão pelo 
período mínimo de 1 (um) dia, podendo ser maior dependendo do caso.

4ª Rescisão sem justa causa: fica a critério da One7 a rescisão contratual de Profissionais que 
infrinjam as regras deste One7code.

5° Rescisão por justa causa: Nos termos da legislação em vigor, a One7 poderá decidir pelo 
desligamento de Profissionais por Justa Causa. Algumas infrações poderão ser denunciadas aos 
órgãos competentes caso assim determine a legislação aplicável. 
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