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O nosso negócio significa assumir e preservar compromissos de longo prazo 

com pessoas. A confiança é o ingrediente essencial do nosso sucesso a longo 

prazo. Neste contexto, dispor de um conjunto claro de valores e ética é crítico 

porque nos disponibiliza – individualmente e coletivamente – uma “bússola 

moral” para nos ajudar a encontrar a resposta correta quando somos 

confrontados com complexidades técnicas, prioridades concorrentes e, por 

vezes, exigências contraditórias que fazem parte das nossas realidades 

quotidianas na realização do nosso trabalho. 

Os valores guiam os comportamentos, que conduzem aos resultados. O Cliente 

em primeiro lugar, Integridade, Coragem e Uma AXA, cada um dos nossos 

valores só tem significado se for partilhado e incorporado por todos. Devem se 

aplicados todos os dias e de todas as formas. Se tivermos dúvidas sobre a 

melhor decisão a tomar, os nossos valores ajudam-nos a decidir, mantendo em 

mente a nossa missão de “capacitar as pessoas para viverem uma vida 

melhor”. 

A AXA tem uma longa história de compromisso com uma ética profissional 

forte. Desenvolvemos este Código de Ética e de Compliance para estabelecer 

um entendimento comum daquilo que se espera de cada um de nós e das 

empresas do Grupo.

Esses compromissos devem orientar cada um de nós na realização do trabalho 

diário. Não existe conflito entre um desempenho empresarial sólido e elevados 

padrões de ética, compliance e governação; na verdade, apoiam-se 

mutuamente. É por isso que espero que todos na AXA se empenhem 

pessoalmente no cumprimento dos requisitos do nosso novo Código de Ética e 

de Compliance. 

Em caso de questões ou preocupações relativas a qualquer aspeto deste 

Código, deverá colocá-las junto do seu gestor das suas equipas locais de 

Compliance ou Recursos Humanos. 
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O que devemos saber

•

•

•

•

•

O que devemos fazer



Um funcionário detém 5% numa sociedade privada mas não a 

controla e não faz parte da gestão. Uma sociedade AXA está a 

organizar um processo de pedido de apresentação de propostas e 

a empresa na qual o funcionário detém 5% planeia participar no 

concurso. Constitui um problema e é necessária alguma 

aprovação? 

O marido de uma funcionária trabalha numa empresa de serviços 

que tem um contrato de tecnologia de longo prazo com a AXA. 

O seu marido não está, de forma alguma, relacionado com o 

contrato ou com a negociação que envolve o mesmo. Constitui 

um problema? 

Ocasionalmente recebo 

convites para vários 

eventos desportivos de 

fornecedores utilizados pela 

AXA. 

Posso aceitá-los?



O que devemos saber
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O que devemos fazer

Uma empresa de tecnologia que é fornecedora da AXA 

propôs vender-me um novo computador doméstico por 

menos de 50% do preço de venda em loja. O que devo fazer? 

Ocasionalmente, recebo convites para eventos desportivos ou 

culturais de consultores utilizados pela AXA. Posso aceitar 

esses convites?



O que devemos saber

•
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O que devemos fazer

Trabalho no Grupo AXA  

e estamos a considerar 

expandir a nossa atividade 

para novos países. 

Questiono-me se há países 

com os quais não 

estejamos autorizados 

transacionar.

Tenho dúvidas relativamente à legalidade das atividades comerciais e 

ética empresarial de um cliente Corporativo.



O que devemos saber
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O que não devemos fazer



Durante uma reunião, tive conhecimento de 

informação confidencial que pode ter um impacto 

negativo sobre as ações detidas por um dos meus 

amigos. Posso informá-lo sobre isto? 



O que devemos saber
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O que devemos fazer

Acabei de ser recrutado pela AXA e 

anteriormente trabalhava com um concorrente. 

Estou consciente de que a informação 

confidencial sobre os preços dos produtos da 

minha experiência anterior não deve ser revelada 

mas gostaria de o fazer para demonstrar o meu 

valor junto do meu novo chefe.

Durante um jantar, um amigo próximo que atualmente 

trabalha para um concorrente inicia uma conversa sobre 

estratégias de preços e segmentação de clientes, 

dizendo que podemos ambos beneficiar da partilha de 

informação. O que devo fazer? 



O que devemos saber
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O que devemos fazer

Estou a  trabalhar num produto de seguro de 

saúde. Não me sinto confortável com a 

estratégia de preços; parece que o produto está 

sobrevalorizado sem utilidade suficiente para o 

cliente. 

Sou vendedor. Depois de ter visto um 

anúncio na TV, um cliente pretende 

comprar um produto de investimento. 

Aplicando os procedimentos aplicáveis, o 

produto não é considerado adequado para 

aquele cliente. O que devo fazer?



O que devemos saber
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O que devemos fazer

Estou a trabalhar num departamento de 

atendimento ao cliente. Um cliente 

comunica-me dados pessoais sensíveis, 

que não são necessários para fornecer a 

cobertura de seguro. Devo recolher 

estes dados?

Estou a liderar um projeto para uma nova solução 

de prevenção e proteção de riscos que se baseia no 

conhecimento aprofundado e esclarecido dos 

riscos do cliente. Como posso proteger os dados 

dos clientes? 



O que devemos saber

•

•

•

•

O que devemos fazer Uma colega de outra entidade do Grupo AXA telefona-

lhe e diz-lhe que ouviu um rumor de que o seu 

departamento está envolvido na negociação de uma joint 

venture confidencial com um banco.  Diz que trabalhava 

na banca e pede-lhe que lhe fale sobre isso, porque pode 

ajudar. O que deve fazer? 



O que devemos saber
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O que devemos fazer

Estou a entrevistar 

candidatos para um cargo de 

vendas. O candidato com o 

perfil mais forte utiliza uma 

cadeira de rodas. Estou 

preocupado sobre se alguns 

clientes não ficarão 

confortáveis com a 

deficiência física do 

candidato.  

Sinto-me muito desconfortável porque o responsável 

pelo meu departamento me convida persistentemente 

para jantar. Tenho medo de lhe dizer para parar porque  

acho que pode contra-atacar..



O que devemos saber
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O que devemos fazer

Um funcionário trabalha nos Sinistros e está 

a tratar de um caso de um cliente que está 

na comunicação social. Algumas pessoas da 

rede social do funcionário – amigos e 

família – pedem-lhe mais informação. O 

funcionário pode fazer uma publicação 

geral numa página do Facebook para 

responder às questões?

Durante uma reunião de consolidação de equipas fora do local de trabalho, os 

funcionários tiram fotografias pessoais uns aos outros. Um funcionário tirou 

fotografias embaraçosas a um colega. Deve publicá-las nas redes sociais? 



O que devemos saber

•
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Nos escritórios, reparo num homem que não conheço, sem 

crachá, a andar sozinho. Não sei se esta pessoa tem 

autorização para estar no escritório. 

Sou um novo funcionário da AXA e 

trabalho no 32.º andar mas não tenho a 

certeza sobre qual é o procedimento 

de evacuação do edifício. 

O que devemos fazer








