


Vivendo nossos valores todos os dias

Na Bupa, assim como na Care Plus, estamos aqui para ajudar 
as pessoas a viver vidas mais longas, saudáveis e  felizes. O 
Código de Conduta estabelece o que esperamos de nosso 
pessoal para conseguir isso.

Significa cuidar de nossos clientes no longo prazo, 
construir confiança e relacionamentos fortes com nossas 
comunidades - e proteger a reputação de nossos colegas, 
de nossos parceiros e da Care Plus e da Bupa.

Sabemos que nem sempre é fácil. No mundo real, 
enfrentamos escolhas difíceis. Por isso, escrevemos o 
Código de Conduta para ajudá-lo a fazer as escolhas 
corretas. 

Neste documento, você encontrará explicações claras 
sobre cada princípio e orientações fáceis sobre como 
você pode colocá-las em prática.

De forma mais simplificada, é sobre viver nossos 
valores todos os dias.

O Código de Conduta é de leitura obrigatória e deve ser 
realizada por todos nós. Há muita coisa em jogo, incluindo 
nossa reputação e resultados, os quais podem ser 
afetados se não conseguirmos cumprir nosso papel. Isso 
sem mencionar a confiança de nossos clientes.



Leia o Código e certifique-se que o 
entendeu.

Pergunte ao seu gestor se 
você tiver qualquer dúvida 
sobre o Código ou sobre 
como ele se aplica a você.

Certifique-se que conhece as políticas 
que se aplicam as suas funções e 
como elas afetam seu trabalho.

Fale se alguma coisa no trabalho fizer você se sentir 
desconfortável, ou se você acha que houve uma 
violação do Código. Você pode falar com seu gestor 
ou usar a linha direta confidencial e anônima do 
Speak Up para compartilhar sua preocupação 
www.bupa.com/speakup 



Nosso time sempre vai além. Queremos que nossos 
clientes tenham uma ótima experiência e sejam 
tratados de forma justa. E se algo der errado, levamos 
queixas de nossos clientes a sério e aprendemos com 
elas.

Queremos que os nossos clientes desfrutem de 
uma melhor saúde e dos melhores cuidados, 
amando e confiando em nós.

Nós os tratamos de forma justa e os apoiamos em cada 
etapa de sua jornada. Defenderemos a saúde e o 
bem-estar promovendo estilos de vida e locais de 
trabalho saudáveis, oferecendo aos nossos clientes 
experiências verdadeiramente excepcionais e 
personalizadas.



• Se algo der errado com um cliente, ouça o 
que ele diz e certifique-se de colocar-se a 
disposição para ajudá-lo.
• Fale com seu gestor se tiver algum problema 
com os clientes.

• Pergunte-se se o que você 
está fazendo ajudará nossos 
clientes a amar a Care Plus e ter 
uma ótima experiência.
• Trate os clientes com respeito, 
seja sincero e aberto.
• Seja acessível para que os 
clientes possam entrar em 
contato com você.  

FAÇA:

NÃO FAÇA:

• Cumpra o que prometemos 
aos clientes – e não prometa 
nada que não possamos 
entregar.
• Se você não puder atender 
ao cliente diretamente, auxilie 
alguém para que o faça 
brilhantemente.

• Ignorar os comentários e 
reclamações dos clientes.
• Fornecer a qualquer pessoa              
informações confidenciais sobre 
os nossos clientes - mantenha os 

seus dados seguros e use-os 
corretamente.
• Vender produtos ou serviços 
para clientes que não desejam 
ou precisam de tais produtos.

• Você sempre pode consultar 
nossas políticas de tratamento  
de reclamações, elas se baseiam 
na busca da garantia de que os 
clientes sejam tratados de 
forma justa.
• Projetamos nossos produtos e 
serviços para atender às neces-
sidades de nossos clientes de 
forma que tenham um bom 
custo benefício.

• Buscamos e incentivamos 
nossos colaboradores no trata-
mento justo com clientes.
• Na maioria dos países, 
existem legislações sobre 
como tratar os clientes. Cer-
tifique-se que você sabe quais 
são as locais e que você as 
entendeu.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

• Se você não se sentir a vontade para falar 
com o seu gestor, fale anonimamente através 
do Speak Up: bupa.com/speakup ou ligue 
para a linha direta para compartilhar uma 
preocupação. 

AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?



Cuidamos uns dos outros. Segurança, saúde e 
bem-estar são vitais. Cada um de nós é responsável 
por fazer tudo o que pudermos para proteger nossos 
clientes e uns aos outros de qualquer mal, e promover 
o bem-estar.

Na Care Plus, mantemos as pessoas saudáveis e 
seguras. É fundamental para o nosso propósito 
ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas, 
saudáveis e felizes. 

Por isso seguimos as políticas e procedimentos de saúde 
e segurança e asseguramos que todos tenham o 
treinamento e as ferramentas necessárias para exercer 
suas funções no trabalho em segurança. Entendemos o 
papel que cada um de nós pode desempenhar na 
proteção da nossa saúde, segurança e bem-estar.
 



• Fale com seu gestor se tiver qualquer 
pergunta sobre saúde e segurança ou se você 
achar que uma atividade ou local de trabalho 
não é seguro.
• Se você não se sentir a vontade para falar 

• Informe sobre quaisquer 
acidentes, incidentes e perdas 
próximas para que possamos 
evitar que aconteçam nova-
mente. 
• Realize o treinamento de saúde 
e segurança.
• Siga nossos procedimentos de 
segurança.
• Compreenda o que fazer se 
houver uma emergência em seu 
local de trabalho.

FAÇA:
• Esteja ciente de como suas 
ações afetarão a sua saúde e 
segurança e a das pessoas ao 
seu redor. 
• Pense no seu próprio bem-es-
tar e tome medidas sensatas e 
razoáveis para estar na melhor 
forma possível - mentalmente e 
fisicamente. Use as ferramentas 
e instalações disponíveis para 
ajudar. 

• Executar tarefas para as quais 
não está devidamente treinado 
e/ou autorizado a desempenhar.
• Ignorar os procedimentos de 
segurança apenas para executar 
um trabalho de forma rápida ou 

por qualquer outro motivo que 
prejudique a sua segurança e a 
dos demais. 

• Compreenda suas funções, 
garantindo que tenha um lugar 
saudável e seguro para trabalhar.
•Saiba onde encontrar os pro-

cedimentos locais de saúde e 
segurança.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

com seu gestor, fale anonimamente através 
do site do Speak Up bupa.com/speakup ou 
ligue para a linha direta para compartilhar uma 
preocupação.

AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?



Informação é fundamental para o nosso negócio e 
somos responsáveis por mantê-la segura. Quer se 
trate de informações sobre nossos clientes, colegas ou 
negócios, mantemos as informações em segurança.
 

Todos na Care Plus têm a responsabilidade de 
cuidar da informação. 

De dados de clientes a informações financeiras, de 
informações confidenciais de nossos parceiros de 
negócios a registros sobre cada um de nós, entendemos 
o valor dessas informações e protegemos tudo. Nos 
certificamos de que as usamos do jeito certo, porque 
entendemos que mantê-las segura é proteger nossos 
clientes, nossos colegas e nossa empresa.



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

• Fale com seu gestor ou equipe de Segurança 
da Informação se precisar de maiores 
orientações.
• Se você não se sentir a vontade para falar com 

• Bloqueie sua tela e tranque 
suas gavetas enquanto você 
estiver longe de sua mesa.
• Use somente e-mails seguros 
(corporativo) ou portadores 
seguros para proteger infor-
mações.
• Tenha cuidado com a forma 
como você descarta as infor-
mações.
• Pense com cuidado antes de 
compartilhar informações.

FAÇA:
• Verifique a identidade das 
pessoas com as quais você 
está lidando.
• Informe imediatamente o seu 
gestor de TI/RH se qualquer 
tipo de informação estiver em 
risco ou se souber de algum 
vazamento.
• Treinamento de Prividade 
e Segurança da Informação 
quando lhe for solicitado.
 

• Informar a qualquer pessoa 
seus detalhes de login ou 
senhas - ou emprestar seu 
crachá de identificação
• Facilitar a leitura, disponibili-
zação ou divulgação de infor-
mações confidenciais para 
outras pessoas.
• Deixar seu dispositivo móvel 
ou laptop em algum lugar em 
que ele possa ser acessado 

indevidamente, perdido ou 
roubado.
• Deixar-se cair em fraudes ou 
e-mails de phishing.
• Usar informações, em espe-
cial informações de clientes, 
para qualquer outra coisa que 
não seja o propósito pretendi-
do, o qual deverá se relacionar 
à sua função exclusivamente, 
à Care Plus ou à Bupa.

• Somos responsáveis por 
proteger as informações, inde-
pendentemente de onde esti-
verem armazenadas - inclusive 
em papeis, e-mails, gravações 
de chamadas, pendrives, 
dispositivos móveis ou qualquer 
outro lugar.
• Caso tenha qualquer dúvida, 

você pode consultar nossa 
Política de Riscos de Infor-
mação.
•Existem leis e regulações que 
protegem as informações, tais 
como dados pessoais, e 
restringem a forma como 
podemos usá-las e comparti-
lhá-las.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

seu gestor, fale anonimamente através do site 
do Speak Up bupa.com/speakup ou ligue para 
a linha direta para compartilhar uma preocu-
pação.



Para fornecer atendimento com a melhor qualidade, 
precisamos dos melhores profissionais. Portanto, 
garantimos que nossos conhecimentos, qualificações, 
habilidades e experiência atinjam as necessidades de 
nossos clientes e os padrões de nossa profissão.

Somos uma organização profissional e 
competente. Entendemos que precisamos ser 
adequados para atuar. 

Para muitas funções, precisamos ser certificados para a 
atividade que exercemos. Por isso nos asseguramos de 
sempre completar todo o treinamento que nos é exigido 
e seguimos sempre as políticas e procedimentos da Care 
Plus e da Bupa. Participamos do desenvolvimento 
profissional contínuo para manter-nos atualizados com 
as últimas mudanças em nosso mercado e nossa 
profissão.



• Certifique-se de completar todas as etapas 
necessárias para manter sua certificação 
profissional e cumprir seus padrões de 
conduta.
• Certifique-se de estar atualizado com todos 
os treinamentos obrigatórios para o exercício 
de suas funções.
• Compartilhe suas preocupações se você 
sentir que não está sendo apoiado com suas 
necessidades de treinamento.

• Realize os treinamentos basea-
do em competências que sejam 
necessários para sua função ou 
que sejam requeridos pelos 
reguladores.
• Compreenda e siga as políticas 
e procedimentos relevantes da 
Care Plus e da Bupa para o exer-
cício de suas funções.

FAÇA: • Mantenha-se atualizado com os 
padrões de conduta de sua 
profissão.
• Conheça, mantenha e melhore 
continuamente os padrões de 
atendimento necessários para 
desempenhar suas funções.
• Mantenha-se atualizado com a 
prática em sua área de especia-
lização.

• Deixar de cumprir os padrões 
de conduta profissional, políti-
cas da Care Plus ou da Bupa ou 
este Código de Conduta
• Falhar em divulgar infor-
mações que possam afetar sua 
aptidão para desempenhar suas 

funções ou colocar a segurança 
dos clientes em risco.
• Esquecer-se de atualizar seus 
registros de treinamento para as 
atividades nas quais é necessária 
aptidão e/ou treinamento para 
serem desempenhadas.

• Falhar na divulgação de infor-
mações que possam afetar a 
adequação às suas funções pode 
colocar seu emprego, a segu-
rança de um cliente e/ou a repu-
tação da Care Plus e da Bupa em 
risco.
• Se você não estiver com seus 
certificados profissionais e trei-
namentos atualizados, você 
poderá colocar em risco nossos 

clientes, seu próprio trabalho, 
além da Care Plus e da Bupa.
• O uso, porte ou comercialização 
de substâncias ilícitas e/ou álcool 
nas dependências da empresa 
estarão sujeitos à investigação 
judicial e/ou administrativa e apli-
cação das penas previstas na 
legislação em vigor, incluindo a 
rescisão do contrato de trabalho 
por justa causa

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

• Fale com seu gestor se você não tiver certeza 
do que é esperado para sua função ou se você 
achar que há algum problema a sua volta ou que 
alguém não está de acordo com suas obrigações 
e/ou condutas esperadas.
• Se você não se sentir a vontade para falar com 
seu gestor, fale anonimamente através do site do 
Speak Up bupa.com/speakup ou ligue para a linha 
direta para compartilhar uma preocupação.

AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?



Na Care Plus, mantemos as pessoas saudáveis e 
seguras. É fundamental para o nosso propósito 
ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas, 
saudáveis e felizes. 

Por isso seguimos as políticas e procedimentos de saúde 
e segurança e asseguramos que todos tenham o 
treinamento e as ferramentas necessárias para exercer 
suas funções no trabalho em segurança. Entendemos o 
papel que cada um de nós pode desempenhar na 
proteção da nossa saúde, segurança e bem-estar.
 

A Care Plus é uma empresa inclusiva que recebe a 
todos; todos os talentos e origens. Aceitamos nossas 
diferenças e não toleramos qualquer discriminação ou 
bullying.

Queremos que as pessoas adorem trabalhar na Care 
Plus. Enquanto parte de empresa global, valorizamos 
diferentes perspectivas e incentivamos a inclusão. 
Apreciamos a diversidade e não tratamos ninguém de 
forma diferente por causa de suas características 
individuais, raça, sexo, religião/crenças, deficiência, 
estado civil, união estável, idade ou orientação sexual ou 
qualquer outra característica pessoal. 

Criamos um ambiente seguro e feliz para nosso pessoal. 
Entendemos a importância de garantir que nossa força de 
trabalho represente plenamente as comunidades em que 
atuamos e os clientes que atendemos. Não toleramos 
qualquer forma de discriminação, assédio ou bullying.



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

•  Se você não pode falar com seu gestor, fale 
anonimamente usando o site do Speak Up 
bupa.com/speakup ou ligue para a linha 
direta para compartilhar uma preocupação.

• Trate qualquer pessoa - cole-
gas, parceiros e clientes - com 
respeito e dignidade.
• Acolha diferentes pontos de 
vista.
• Esteja ciente de que algumas 
ações podem ser aceitáveis em 
uma cultura ou religião, mas 
inadequadas em outra.

FAÇA:
• Conteste o comportamento 
que você considera inapropri-
ado ou perturbador vindo de 
um colega.
• Informe o seu gestor sobre 
qualquer discriminação, bully-
ing ou assédio de que você 
seja vítima ou testemunhe.
 

• Aceitar bullying ou assédio.
• Impedir as pessoas de opinar 
sobre assuntos variados.
• Ser desrespeitoso com os 
colegas.
• Fazer comentários ofensivos 
ou inapropriados sobre outra 
pessoa.
• Exibir ou compartilhar ima-

gens por meios físicos ou 
digitais que possam ser con-
sideradas ofensivas e/ou 
depreciativas.
• Fazer contato físico inapro-
priado que possa fazer com 
que outra pessoa se sinta 
ofendida, humilhada, enver-
gonhada e/ou intimidada.

• Assédio é qualquer comporta-
mento físico ou verbal que não 
seja respeitoso ou que crie um 
ambiente intimidador, assusta-
dor, humilhante e/ou descon-
fortável. Basta que aconteça 
uma vez para ser entendido 

como assédio.
• Bullying ou intimidação é um 
comportamento grosseiro ou 
insultante com relação a outra 
pessoa que cause irritação, 
desconforto ou humilhação.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:



Se infringirmos qualquer legislação ou regulamentação, 
ou se agirmos de alguma forma abaixo dos nossos 
padrões nossa reputação e nossos negócios podem ser 
prejudicados. Nós nos certificamos de que entendemos 
quais são as leis e regulamentações que nos afetam e as 
seguimos a risca. Para proteger a Care Plus e a Bupa nós 
garantimos que nos comprometemos e nos relacionamos 
com fornecedores, prestadores e outros parceiros 
comerciais por meio de contratos. 
 

Reconhecemos o impacto que a violação a qualquer 
legislação ou regulamentação teria no propósito da Care 
Plus e da Bupa por vidas mais longas, saudáveis e felizes. 
Portanto, fazemos negócios de forma responsável. Onde 
quer que estejamos no mundo seguimos as leis, 
regulamentações, políticas e padrões que nos afetam. E 
buscamos a especialização de nossas equipes Jurídica e 
de Compliance para gerenciar riscos legais e nos 
proteger por meio de contratos adequados.



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

• Verifique com seu gestor ou equipe Jurídica 
local se você não tiver certeza sobre as leis e 
regulamentações aplicáveis a você.
• Se você não se sentir a vontade para falar 
com seu gestor, fale anonimamente através 

• Siga todas as leis e regulamen-
tações que se apliquem às suas 
funções no trabalho.
• Siga todas as políticas e pro-
cedimentos que digam respeito 
a você.
• Trate todas as informações 
como estritamente confidenci-
ais, a menos que você tenha 
certeza de que tal informação 
está disponível publicamente e é 
de conhecimento público.

FAÇA:
• Marque todos os pedidos de 
consultoria jurídica como “prer-
rogativa jurídica confidencial - 
solicitação de consultoria jurídi-
ca “ e envie para sua equipe 
Jurídica.
• Informe à sua equipe jurídica 
local sobre quaisquer divergên-
cias e/ou, independentemente 
de serem ameaças ou efetivas.

• Mostrar a qualquer um 
qualquer consultoria jurídica ou 
solicitação de consultoria jurídi-
ca, pois isso significa que 
podemos perder nossos direitos 
de mantê-la confidencial.
• Instruir advogados externos 
diretamente – faça isso por meio 
de sua equipe Jurídica local.
• Lidar com um órgão regulador 
e/ou autoridade administrativa 

ou Judicial sem antes falar com 
sua equipe local de Compli-
ance.
• Escolher um fornecedor ou 
um parceiro, ou deixá-los 
começar a trabalhar, sem 
seguir suas políticas locais 
jurídica e de compras.
• Assinar um contrato, a menos 
que você tenha autorização e 
poderes para fazê-lo.

• Sua equipe jurídica local está 
disponível para ajudar em todos 
os assuntos legais.

• Consulte suas políticas Jurídi-
ca de  e de Compras sempre 
que entender necessário.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

do site do Speak Up bupa.com/speakup ou 
ligue para a linha direta para compartilhar 
uma preocupação.



Nós fazemos negócios do jeito certo. Nós não 
subornamos, não aceitamos subornos e não 
permitimos que ninguém o faça em nosso nome. Nós 
nos certificamos de que todos os presentes e convites 
que oferecemos e recebemos sejam apropriados e 
registrados do jeito certo. 
 

Queremos ser reconhecidos por obter e realizar 
negócios de forma justa. Portanto, não permitimos 
suborno ou corrupção em qualquer circunstância. 
Quando apropriado, podemos oferecer ou receber 
convites comerciais (desde que não seja generoso 
demais). E somos sensíveis a diferentes atitudes culturais 
em todo o mundo. Para proteger nosso negócio, nunca 
comprometemos nosso lema de tolerância zero ao 
suborno e à corrupção.



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

• Fale com seu gestor se estiver preocupado 
com suborno ou corrupção.
• Se você não se sentir a vontade para falar 
com seu gestor, fale anonimamente através 

• Pense duas vezes antes de 
oferecer ou aceitar presentes 
e/convites.
• Conheça o valor dos presentes 
e convites para os quais você 
precisa obter aprovação para 
aceitar e reporte-os.
• Certifique-se de que todos 
com quem você trabalha - inclu-
indo fornecedores, represen-
tantes, parceiros comerciais e 

FAÇA:
intermediários - entendem 
nossa política de tolerância 
zero ao suborno e à corrupção.
• Peça aprovação prévia antes 
de oferecer ou aceitar 
presentes e convites, de 
acordo com o que for permiti-
do em seu país.
• Reporte os presentes e con-
vites conforme as regras e 
limites locais.

• Fazer qualquer coisa que 
comprometa nossa reputação, 
honestidade e  integridade 
• Subornar qualquer pessoa ou 
oferecer ilegalmente algo valio-
so para obter uma vantagem 

comercial.
•Aceitar um suborno.
•Permitir que alguém ofereça 
ou receba um suborno em 
nome da Care Plus ou da Bupa.

• Atos de corrupção sempre 
serão ilícitos, onde quer que 
esteja. Além das leis locais, as 
normas anti-suborno e anti-cor-
rupção do Reino Unido e dos 
EUA se aplicam em outros 
lugares do mundo.
• Se alguém oferecer um subor-
no em nome da Care Plus ou da 
Bupa, podemos ser responsabi-
lizados corporativamente. A 

empresa, nossos diretores e 
nossos colaboradores podem 
enfrentar investigações e 
processos judiciais e/ou 
administrativos e serem pena-
lizados.
• Suborno não envolve neces-
sariamente dinheiro. Você 
pode ser corrompido com 
presentes ou qualquer item de 
valor.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

do site do Speak Up bupa.com/speakup ou 
ligue para a linha direta para compartilhar 
uma preocupação



Evitamos situações em que nossas escolhas para a Care 
Plus e para nossos clientes possa afetar – ou serem 
afetados – por nossos interesses, lealdade e 
relacionamentos pessoais. E estamos cientes de como as 
coisas podem parecer para terceiros. Por isso 
declaramos imediatamente quando houver quaisquer 
conflitos de interesse.

Queremos que nossos clientes, fornecedores e 
prestadores de serviço confiem em nós para 
fazermos negócios de forma justa. Dessa forma, 
fazemos escolhas com base no que é certo para a Care 
Plus e para nossos clientes - e não no que é certo para 
nós mesmos ou para nossos parceiros. Também saímos 
do nosso planejado ou de alguma negociação para evitar 
o surgimento de conflitos de interesses. E se algum 
conflito surgir, nós o declaramos no formulário de 
declaração “Conflitos de Interesse”.
 



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

• Fale com seu gestor se você acha que 
qualquer outra pessoa pode ter um conflito 
de interesse.
• Se você não se sentir a vontade para falar 

• Agir conforme interesse da 
Care Plus, da Bupa e de nossos 
clientes.
• Mantenha sua lealdade pela 
empresa acima de sua lealdade 
a familiares e amigos em situ-
ações de negócios.

FAÇA:
• Tome decisões com base no 
melhor resultado para nossos 
clientes em termos de quali-
dade e não de custo.
• Declare um conflito de inte-
resses de acordo com os pro-
cedimentos e leis locais.

• Envolver-se na contratação, 
supervisão, gestão ou planeja-
mento de carreira de qualquer 
parente ou parceiro.

• Deixar seus relacionamentos 
pessoais influenciarem ou 
serem influenciados por suas 
decisões no trabalho.

• Um conflito de interesses é 
uma situação em que seus 
interesses pessoais, familiares, 
financeiros ou de outro tipo, 
estão em conflito com os inter-
esses da Care Plus, da Bupa 
e/ou de nossos clientes.
• Se você não tem certeza ou 
está diante de um conflito de 
interesses, pergunte a si 
mesmo:

 1. Isso afeta as escolhas que 
você faz no seu trabalho?
 2. As pessoas questionariam 
sua capacidade de exercer 
seu trabalho se soubessem 
disso?
 3. Seria constrangedor para 
você se outras pessoas 
soubessem disso?
  4. Como você e seu gestor 
se sentiram se isso fosse 
relatado na mídia?

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

com seu gestor, fale anonimamente através 
do site do Speak Up bupa.com/speakup ou 
ligue para a linha direta para compartilhar 
uma preocupação.



Reconhecemos o impacto que a violação a qualquer 
legislação ou regulamentação teria no propósito da Care 
Plus e da Bupa por vidas mais longas, saudáveis e felizes. 
Portanto, fazemos negócios de forma responsável. Onde 
quer que estejamos no mundo seguimos as leis, 
regulamentações, políticas e padrões que nos afetam. E 
buscamos a especialização de nossas equipes Jurídica e 
de Compliance para gerenciar riscos legais e nos 
proteger por meio de contratos adequados.

Nós nos preocupamos com a marca e a reputação da 
Care Plus e da Bupa. Isso aparece no que fazemos, 
como agimos e na maneira como nos apresentamos. 
Estamos conscientes de que o que dizemos em 
público ou em redes sociais pode afetar a maneira 
como nossos clientes e comunidades nos veem. 
Respeitamos nossa empresa e nunca a usamos para 
ganhos pessoais.

A marca e a reputação da Care Plus e da Bupa são 
importantes e fazemos tudo o que podemos para 
protegê-las. Temos uma reputação de profissionalismo e 
queremos que todos que trabalhem conosco também a 
tenham. Assim, nos comportamos, atuamos e nos vestimos 
de forma profissional. Entendemos que, se estamos dentro 
ou fora do trabalho, continuamos representando a Care 
Plus e a Bupa. Por isso pensamos duas vezes antes de falar, 
publicar em mídias sociais ou escrever. Nunca esquecemos 
que representamos nossa empresa.



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

• Fale com seu gestor se tiver qualquer 
pergunta sobre vestimenta ou comportamen-
to.
•  Se você não se sentir a vontade para falar 

• Vista-se adequadamente para 
a sua função - conforme 
recomendado na sua política 
local.
• Certifique-se de que todas as 
atividades de marketing, comu-
nicações internas ou cartas aos 
clientes seguem nossos 
padrões de marca.
• Pense em como suas ações 
afetarão a reputação da Care 
Plus e da Bupa.
• Deixe que os especialistas da 
equipe de Marketing falem com 
a mídia.

FAÇA:
• Informe as áreas Jurídica e de 
Riscos locais sobre qualquer 
uso indevido de nosso logoti-
po ou marcas registradas.
• Verifique se é necessária 
autorização antes de usar as 
fotos, música, marca ou outra 
propriedade intelectual de 
outras empresas.
• Informe o seu gestor se você 
suspeita que nossa proprie-
dade intelectual foi roubada ou 
usada de forma indevida ou 
fraudulenta.

• Publicar qualquer coisa nas 
mídias sociais que possa preju-
dicar a Care Plus, a Bupa, nosso 
pessoal e/ou nossos clientes.
• Falar com jornalistas – inclu-
sive por meio de comentários 
anônimos ou extraoficiais 

(comentários em off) - sem 
consultar a Área de Marketing.
• Usar os equipamentos, ou 
outros ativos da empresa para 
ganhos ou propósitos pes-
soais.

• Se você postar em redes soci-
ais sobre a empresa você deve 
dizer que trabalha para nós e 
que suas opiniões não são, ne-
cessariamente, a visão da Care 

Plus ou da Bupa.
• Consulte as Políticas de 
Relações Externas e de 
Proteção a Marca.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

com seu gestor, fale anonimamente através 
do site do Speak Up bupa.com/speakup ou 
ligue para a linha direta para compartilhar 
uma preocupação.



Temos que estar preparados tanto para o melhor, 
quanto para o pior. Nós nos certificamos que sabemos 
o que fazer e com quem entrar em contato se algo 
acontecer. E mantemos nossas informações de 
contato sempre atualizadas.

Protegemos nossas pessoas, nossos bens. Cada um 
de nós entende nossa responsabilidade em manter o que 
construímos de forma segura. Projetamos e 
implementamos planos de Continuidade de Negócios e 
Gerenciamento de Crise para quando as coisas derem 
errado. E asseguramos que a Care Plus tenha nossas 
informações de contato atualizadas.



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

• Fale com seu gestor se tiver qualquer 
pergunta.
• Se você não se sentir a vontade para falar 
com seu gestor, fale anonimamente usando o 
site do Speak Up bupa.com/speakup ou ligue 
para a linha direta para compartilhar uma 
preocupação.

• Conteste as pessoas em seu 
escritório que não estiverem 
devidamente identificadas.
• Certifique-se de que sabe o 
que fazer se houver uma 
emergência onde você trabalha.
• Informe imediatamente sobre 

FAÇA:
quaisquer incidentes.
• Mantenha seu gestor e a Área 
de Recursos Humanos atual-
izados caso suas informações 
de contato forem alteradas.

• Permitir que qualquer pessoa 
não autorizada entre em nossos 
escritórios.

• Temos Gerentes de Riscos em 
cada local que o informarão 
sobre os procedimentos locais 
para relatar incidentes.

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:



O que é bom para o meio ambiente é bom para a 
saúde. Por isso, trabalhamos de forma a ter um 
impacto positivo. E ajudamos os outros a mudar, 
criando conversas sobre a relação entre saúde e meio 
ambiente. Buscamos oportunidades para reduzir o 
desperdício e economizar energia.

Reconhecemos que pessoas saudáveis precisam de 
um planeta saudável. Então trabalhamos para reduzir 
o impacto que a Care Plus tem nas mudanças climáticas. 
Fazemos o nosso melhor para diminuir o uso de água e 
os resíduos. E nos comprometemos com milhões de 
pessoas com o fato de que ter um impacto positivo no 
meio ambiente levará a impactos positivos na saúde.



AINDA ESTÁ COM DÚVIDA?

• Verifique com seu gestor se você não tiver 
certeza de como as leis ambientais afetam 
você.
• Se você não se sentir a vontade para falar 
com seu gestor, fale anonimamente através 
do site do Speak Up bupa.com/speakup ou 
ligue para a linha direta para compartilhar 
uma preocupação.

• Considere o efeito de suas 
ações para o meio ambiente.
• Esteja ciente de oportuni-
dades para reduzir nosso 
impacto ambiental.
• Siga todas as leis, regulamen-

FAÇA:
tações e outros procedimen-
tos ambientais que digam 
respeito a você.
• Sugira maneiras de reduzir o 
desperdício e economizar 
energia para o seu gestor.

• Viajar para uma reunião sem 
pensar se você não pode rea-
lizá-la utilizando-se de meios de 
tecnologia.

• Mudanças climáticas e saúde 
estão interligadas: a poluição do 
ar é atualmente a principal 
causa de doenças pulmonares, 
como a asma, e um fator de 
risco para a baixa saúde do 
coração e câncer.
•A Care Plus busca continua-

mente alternativas em seu dia 
a dia para promover a susten-
tabilidade dos meios naturais 
de obtenção de energia e de 
outros recursos a fim de me-
lhorarmos a nossa qualidade 
de vida no planeta. 

NÃO FAÇA:

SAIBA QUE:

TERMO DE COMPROMISSO

CONSIDERANDO que:

(i) Em decorrência do contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico 
celebrado entre o colaborador abaixo identificado no protocolo abaixo 
(“Colaborador”) e qualquer das empresas integrantes do grupo Care Plus 
(doravante denominada apenas “Care Plus”), o Colaborador terá pleno acesso a 
Informações Confidenciais, conforme definido abaixo, bem como às 
dependências físicas, sistemas de informática e tecnologia, propriedade material 
e Propriedade Intelectual da Care Plus; e 

(ii) A proteção das Informações Confidenciais, dependências físicas, 
sistemas informáticos, propriedade material e Propriedade Intelectual da Care 
Plus é fundamental para a manutenção da reputação e dos resultados positivos 
da Care Plus; e

As partes têm, entre si, certo e ajustado o presente termo de compromisso 
(“Termo”), conforme os termos e condições abaixo.

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o estabelecimento dos termos e 
condições que regulam o tratamento, utilização, manutenção e proteção, pelo 
Colaborador, de Informações Confidenciais, dos sistemas de informática e 
tecnologia, da propriedade material e da Propriedade Intelectual da Care Plus, 
em decorrência de seu vínculo empregatício ou contratual com a Care Plus. 

2. OBRIGAÇÕES 

2.1. Com relação às Informações Confidenciais

2.1.1. Todas as informações relacionadas à Care Plus, seus clientes, atuais e 
passados, e quaisquer outras informações que tenham sido obtidas pelo 
Colaborador no exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus (“Informações Confidenciais”) deverão ser mantidas confidenciais. 

2.1.2. O Colaborador se obriga, de forma irrevogável e irretratável, a:

(i)  manter em segredo absoluto todas as Informações Confidenciais e/ou 
privilegiadas da Care Plus e não disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto nos casos previstos na Cláusulas 2.1.3 
abaixo;

(ii) não divulgar a identidade ou quaisquer outras informações pessoais de 
qualquer cliente da Care Plus, presente ou passado, a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem a autorização expressa da Care Plus;

(iii) não utilizar as Informações Confidenciais para benefício próprio ou 
benefício de qualquer pessoa, física ou jurídica, que não seja a Care Plus ou a 
pessoa, física ou jurídica, a quem pertencem tais Informações Confidenciais, ou 
de qualquer outra forma fazer uso das Informações Confidenciais sem que sua 
utilização esteja estritamente relacionada ao cumprimento de suas funções 
como empregado ou contratado da Care Plus; e

(iv) proteger as Informações Confidenciais a que tenha acesso em 
decorrência do exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, independentemente de se 
encontrar em uma das dependências da Care Plus ou em local diverso, e não 
deixar as Informações Confidenciais à mostra na presença de pessoas não 
autorizadas.

2.1.3. O Colaborador não poderá disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto quando:

(i) o fornecimento de tais informações for requerido por lei, 
regulamentação ou qualquer determinação governamental, judicial ou outra 
emitida por autoridade governamental ou administrativa; ou

(ii) tais informações já forem de domínio público à época em que tiverem 
sido reveladas ou passarem a ser de domínio público, após sua revelação, sem 
que a divulgação tenha sido realizada em violação ao quanto disposto neste 
Termo ou em qualquer legislação ou regulamentação aplicável. 

2.1.3.1. Caso seja requerido por lei, regulamentação ou qualquer determinação 
governamental, judicial ou outra emitida por autoridade governamental ou 
administrativa a disponibilizar Informações Confidenciais, o Colaborador deverá 
imediatamente notificar seu gestor a esse respeito antes de disponibilizar as 
informações solicitadas para que ele, juntamente com a equipe jurídica da Care 
Plus possam tomar as medidas necessárias. 

2.1.4. Salvo autorização expressa em sentido contrário, o Colaborador deverá 
considerar que todas as informações recebidas de terceiros, incluindo mas não 
se limitando a clientes, prestadores de serviços e fornecedores da Care Plus são 
Informações Confidenciais e deverão ser usadas exclusivamente nos projetos 
e/ou tarefas para os quais foram disponibilizadas. Tais informações somente 
poderão ser disponibilizadas e/ou reveladas a outros colaboradores da Care Plus 
se esses colaboradores também estiverem envolvidos nos respectivos projetos 
e/ou tarefas e necessitem dessas informações para o desempenho de suas 
atividades.

2.1.5. O Colaborador se obriga a proteger as Informações Confidenciais a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, 

independentemente de se encontrar em uma das dependências da Care Plus ou 
em local diverso, e não deixar as Informações Confidenciais à mostra na 
presença de pessoas não autorizadas. 

2.1.6. As Informações Confidenciais são de propriedade da Care Plus e/ou da 
pessoa, física ou jurídica, a quem se relacionada a informação. Caso o 
Colaborador esteja em posse de qualquer Informação Confidencial e vier a 
receber uma notificação por escrito da Care Plus para devolvê-la, deverá 
realizá-lo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da 
notificação, devolvendo também todas as respectivas cópias e anexos, se 
houver. Caso tais Informações Confidenciais tenham sido destruídas, o 
Colaborador deverá comunicar por escrito à Care Plus a esse respeito, atestando 
a destruição das informações e que não há quaisquer cópias em sua posse. 

2.1.7. As obrigações de confidencialidade presentes nessa Cláusula serão 
válidas durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 
celebrado entre o Colaborador e a Care Plus e subsistirão e continuarão válidas 
após o término da relação empregatícia ou contratual.

2.2. Com relação à utilização dos sistemas de informática e meios de 
tecnologia da Care Plus

2.2.1. O Colaborador se obriga a, durante a utilização dos sistemas de 
informática e meios de tecnologia da Care Plus, incluindo, mas não se limitando, 
a utilização do correio eletrônico corporativo, acesso, em nome da Care Plus, a 
sistemas de informática junto a endereços eletrônicos de órgãos 
governamentais, acesso a endereços eletrônicos da Internet e acesso e utilização 
do sistema de informática interno da Care Plus:

(i) zelar pelo sigilo absoluto de suas informações de login e senha;

(ii) acessar os serviços de correio eletrônico corporativo e endereços 
eletrônicos somente para o exercício de suas atividades e para fins 
exclusivamente profissionais;

(iii) não enviar qualquer Informação Confidencial para fora do âmbito 
corporativo;

(iv) aplicar os mais altos níveis de cuidado e cautela na exibição de dados de 
terceiros em sua tela de computador, quando da utilização da impressora ou, 
ainda, ao gravar ou salvar qualquer arquivo em meios eletrônicos, a fim de evitar 
que pessoas não autorizadas venham a ter acesso a tais dados;

(v) não se ausentar do computador em seu local de trabalho sem encerrar 
as sessões abertas em uso ou bloquear o computador; garantindo assim que não 
haverá acesso indevido por pessoas não autorizadas a seus arquivos;

(vi) cumprir quaisquer outras normas da Care Plus que tratem da utilização 

do correio eletrônico corporativo e da Internet por parte dos colaboradores; 

(vii) utilizar os bons costumes ao fazer uso do correio eletrônico corporativo 
e da Internet no ambiente corporativo;

(viii) não utilizar os recursos de correio eletrônico corporativo e Internet para 
qualquer propósito ilegal;

(ix) não abrir arquivos ou mensagens de rede externas não confiáveis ou 
que não se relacionem diretamente às suas funções corporativas; e

(x) não remover ou apagar qualquer conteúdo dos sistemas de informática 
da Care Plus, exceto se expressamente autorizado pelo gerente da equipe de 
tecnologia da informação e pelo gestor de riscos da Care Plus. 

2.3. Com relação às propriedades material e intelectual da Care Plus 

2.3.1.  Toda informação, ideia, criação, conceito, melhoria, descoberta, 
invenção, segredos comerciais, artísticos e de propriedade intelectual 
(“Propriedade Intelectual”) da Care Plus que sejam concebidos, criados, 
desenvolvidos, aperfeiçoados e/ou adquiridos pelo Colaborador, 
individualmente ou em conjunto com outros colaboradores, no curso de sua 
relação empregatícia ou contratual com a Care Plus, independentemente de ter 
ou não ocorrido durante sua jornada de trabalho e/ou nas dependências da Care 
Plus, que se relacionem com os negócios, produtos e serviços da Care Plus 
deverão ser reportados pelo Colaborador imediatamente e exclusivamente a 
seus superiores e à equipe jurídica da Care Pluse serão de propriedade única e 
exclusiva da Care Plus, podendo ser editados, divulgados e comercializados 
única exclusivamente por ela. 

2.3.2. O Colaborador se obriga a respeitar, zelar e proteger a Propriedade 
Intelectual da Care Plus, bem como suas dependências físicas, documentos, 
materiais e quaisquer outros bens tangíveis de sua propriedade aos quais venha 
a ter acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus.

2.3.2.1. O Colaborador se obriga também a respeitar, zelar e proteger a 
Propriedade Intelectual de quaisquer outras pessoas, físicas ou jurídicas, a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, assegurando-se de que os materiais cujos direitos 
autorais não lhe pertençam sejam utilizados somente se expressamente 
permitido por seu proprietário ou se em razão de determinação legal por 
autoridade judicial ou administrativa. 

2.3.3. O Colaborador cede à Care Plus em caráter irrevogável e irretratável, a 
título de cessão futura, todos os direitos autorais e direitos conexos, tanto no 
Brasil quanto em âmbito internacional, a que vier a ter direito e que se relacionem 
a trabalhos e projetos sujeitos a direitos autorais que tenham sido originados, 

concebidos, redigidos e/ou realizados pelo Colaborador durante o exercício de 
suas funções como empregado ou contratado da Care Plus e que se relacionem, 
direta ou indiretamente, aos negócios da Care Plus. 

2.3.3.1. O Colaborador se obriga a cooperar e assistir à Care Plus, durante todo 
o período de vigência de seu contrato de trabalho ou outro, e após seu término, 
de forma a permitir que ela assegure e mantenha os direitos autorais e conexos 
cedidos pelo Colaborador. Este concorda, para tanto, em praticar todos os atos 
necessários ou convenientes para que a Care Plus se mantenha proprietária dos 
direitos autorais e conexos.

2.3.4. Qualquer trabalho ou parte de um trabalho que tenha sido criado pelo 
Colaborador ou que venha a ser criado pelo Colaborador no exercício de suas 
funções como empregado ou contratado da Care Plus é e será considerado uma 
‘criação feita sob contrato’ e será de propriedade exclusiva da Care Plus. Se, por 
qualquer motivo, esse trabalho não puder ser considerado uma ‘criação feita sob 
contrato’ o Colaborador se obriga a ceder e transferir para a Care Plus a 
titularidade, participação integral e demais direitos relacionados e esse trabalho, 
incluindo, sem limitação, direitos autorais.

2.3.4.1. O Colaborador, por meio do presente Termo, outorga à Care Plus o 
direito de, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, modificar e fazer uso 
de qualquer ‘criação feita sob contrato’ conforme entender necessário. 

2.3.5. Todos os materiais escritos, visuais, gráficos, físicos e digitais, incluindo 
e-mails, bem como gravações e palestras que venham a ser preparados pelo 
Colaborador em decorrência do exercício de suas funções na Care Plus, ou, ainda 
quaisquer informações ou conhecimentos técnicos, administrativos ou 
comerciais relativos aos negócios da Care Plus, inclusive aqueles ligados à sua 
organização interna, clientes, serviços, pesquisas, aperfeiçoamento, invenções, 
contabilidade, salários, vendas, sistemas de trabalho, novos projetos e outros 
que ser relacionem às atividades da Care Plus, independentemente de serem ou 
não confidenciais, pertencerão exclusivamente à Care Plus, de forma que o 
Colaborador se obriga a utilizar tais materiais de acordo com as instruções 
recebidas de seus superiores na Care Plus, podendo excluir ou destruir tais 
materiais apenas quando e conforme determinado por seus superiores. 

2.3.6. O Colaborador deverá, ao término de sua relação empregatícia ou 
contratual com a Care Plus, ou a qualquer momento, mediante solicitação por 
escrito desta, devolver imediatamente todo e qualquer documento, arquivo, 
manual, incluindo eventuais cópias, dispositivo eletrônico ou qualquer outros 
bem tangível que esteja em sua posse ou controle e que pertençam à Care Plus 
ou a quaisquer de seus clientes. 

2.3.7. O Colaborador se obriga a não assinar, em nome da Care Plus, quaisquer 
contratos de qualquer natureza, bem como quaisquer outros documentos que 
impliquem em qualquer tipo de acordo com clientes, fornecedores ou 
prestadores de serviços da Care Plus, a menos que receba autorização prévia, 

formal e expressa da Care Plus para fazê-lo, por meio de seus representantes 
legais, na forma estabelecida no respectivo contrato/estatuto social.

2.4. Penalidades

2.4.1. O não cumprimento pelo Colaborador de quaisquer das obrigações 
especificadas nesta Cláusula Segunda implicará na aplicação das sanções 
previstas em lei, incluindo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa ou 
o término do instrumento jurídico que regule a relação entre a Care Plus e o 
Colaborador, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades administrativas 
e criminais previstas em lei, podendo, ainda, o Colaborador ser responsável 
civilmente por perdas e danos a que der causa.

3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO COLABORADOR

3.1. O Colaborador declara e garante que:

(i) Leu, compreendeu e discutiu, conforme necessário, todas as disposições 
descritas na Cláusula Segunda acima e está ciente de suas obrigações junto à 
Care Plus;

(ii) Responderá, em todas as instâncias judiciais e administrativas, pelas 
consequências de suas ações ou omissões que possam ter causado danos à Care 
Plus ou a terceiros em decorrência do não cumprimento das obrigações 
previstas neste Termo;

(iii) Está ciente e concorda que a Care Plus monitorará, exclusivamente para 
fins de verificação do cumprimento das obrigações dispostas neste Termo, sua 
utilização dos arquivos eletrônicos presentes em seu sistema de informática 
interno, bem como seu acesso ao correio eletrônico corporativo e à Internet em 
ambiente corporativo;

(iv) Reconhece, em caráter irrevogável e irretratável, que a Care Plus é a 
única proprietária de todas as informações referentes a seus produtos, 
processos, serviços e outras atividades que são de conhecimento apenas da 
própria Care Plus e de seus empregados no exercício de suas funções, e que 
somente a Care Plus poderá obter proveito econômico delas decorrentes;

(v) Reconhece e concorda que o presente Termo não implica em qualquer 
alteração a seu contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico que regule a 
relação entre o Colaborador e a Care Plus, incluindo, mas não se limitando, a 
qualquer disposição que trate de sua remuneração. O Colaborador reconhece 
também que o presente Termo não representa garantia de vínculo empregatício 
por qualquer período de tempo, de forma que tanto a Care Plus quanto o 
Colaborador poderão rescindir o contrato de trabalho a qualquer tempo e por 
qualquer motivo; e

(vi) Durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 

instrumento jurídico que regule a relação entre o Colaborador e a Care Plus, e 
após o seu término, não poderá: (a) empregar, ter como cotista ou acionista, ou, 
ainda, aliciar, sugerir ou representar qualquer outro colaborador da Care Plus, 
salvo se esse tiver encerrado definitivamente seu contrato com a Care Plus há 
mais de 12 (doze) meses; (b) visitar, aliciar, sugerir ou solicitar a qualquer cliente 
ou parceiro comercial da Care Plus que se associe a ele ou a fazer negócios que, 
de qualquer forma, estejam ligados ou concorram com os negócios exclusivos 
e/ou serviços especializados da Care Plus; e (c) utilizar as em benefício próprio 
ou em benefício de terceiros, independentemente de se tratar de um benefício 
econômico ou outro tipo, informações às quais teve acesso na qualidade de 
empregado ou contratado da Care Plus, sob pena de ser caracterizada 
concorrência desleal, passível de sanções administrativas e outras penalidades 
cabíveis, podendo, ainda, ser responsabilizado por perdas e danos a que der 
causa.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. A tolerância por qualquer das Partes em exigir o cumprimento de 
quaisquer termos ou condições deste Termo, ou em exercer direitos dele 
decorrentes constituirá mera liberalidade, não implicando em renúncia, perdão, 
novação ou alteração dos termos aqui estabelecidos, podendo as Partes 
exercê-los a qualquer tempo. 

4.2. Os direitos e prerrogativas previstos neste Termo são cumulativos e não 
excluem quaisquer outros previstos em lei.

4.3. Na hipótese de qualquer cláusula deste Termo vir a ser declarada nula 
ou ineficaz, total ou parcialmente, por qualquer lei, norma ou regulamento 
aplicável, referida nulidade ou ineficácia não afetará, direta ou indiretamente, as 
demais cláusulas deste Termo, as quais permanecerão válidas e eficazes. As 
partes concordam em implementar as alterações e/ou adequações necessárias à 
cláusula declarada nula ou ineficaz, a fim de eliminar sua nulidade ou ineficácia.

4.4. O presente Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil e as partes elegem o foro da cidade de São Paulo 
para dirimir quaisquer questões relacionadas, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.



Estamos empenhados em ser um lugar 
onde nosso pessoal é livre para 
questionar as coisas e têm coragem de 
falar sobre qualquer coisa que os 
preocupe.

Se você está preocupado com alguma 
coisa e você não pode falar com seu 
gestor sobre isso, você pode usar a 
linha Speak Up, sabendo que o assunto 
será levado a sério e tratado de forma  
confidencial e anônimamente.

TERMO DE COMPROMISSO

CONSIDERANDO que:

(i) Em decorrência do contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico 
celebrado entre o colaborador abaixo identificado no protocolo abaixo 
(“Colaborador”) e qualquer das empresas integrantes do grupo Care Plus 
(doravante denominada apenas “Care Plus”), o Colaborador terá pleno acesso a 
Informações Confidenciais, conforme definido abaixo, bem como às 
dependências físicas, sistemas de informática e tecnologia, propriedade material 
e Propriedade Intelectual da Care Plus; e 

(ii) A proteção das Informações Confidenciais, dependências físicas, 
sistemas informáticos, propriedade material e Propriedade Intelectual da Care 
Plus é fundamental para a manutenção da reputação e dos resultados positivos 
da Care Plus; e

As partes têm, entre si, certo e ajustado o presente termo de compromisso 
(“Termo”), conforme os termos e condições abaixo.

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o estabelecimento dos termos e 
condições que regulam o tratamento, utilização, manutenção e proteção, pelo 
Colaborador, de Informações Confidenciais, dos sistemas de informática e 
tecnologia, da propriedade material e da Propriedade Intelectual da Care Plus, 
em decorrência de seu vínculo empregatício ou contratual com a Care Plus. 

2. OBRIGAÇÕES 

2.1. Com relação às Informações Confidenciais

2.1.1. Todas as informações relacionadas à Care Plus, seus clientes, atuais e 
passados, e quaisquer outras informações que tenham sido obtidas pelo 
Colaborador no exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus (“Informações Confidenciais”) deverão ser mantidas confidenciais. 

2.1.2. O Colaborador se obriga, de forma irrevogável e irretratável, a:

(i)  manter em segredo absoluto todas as Informações Confidenciais e/ou 
privilegiadas da Care Plus e não disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto nos casos previstos na Cláusulas 2.1.3 
abaixo;

(ii) não divulgar a identidade ou quaisquer outras informações pessoais de 
qualquer cliente da Care Plus, presente ou passado, a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem a autorização expressa da Care Plus;

(iii) não utilizar as Informações Confidenciais para benefício próprio ou 
benefício de qualquer pessoa, física ou jurídica, que não seja a Care Plus ou a 
pessoa, física ou jurídica, a quem pertencem tais Informações Confidenciais, ou 
de qualquer outra forma fazer uso das Informações Confidenciais sem que sua 
utilização esteja estritamente relacionada ao cumprimento de suas funções 
como empregado ou contratado da Care Plus; e

(iv) proteger as Informações Confidenciais a que tenha acesso em 
decorrência do exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, independentemente de se 
encontrar em uma das dependências da Care Plus ou em local diverso, e não 
deixar as Informações Confidenciais à mostra na presença de pessoas não 
autorizadas.

2.1.3. O Colaborador não poderá disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto quando:

(i) o fornecimento de tais informações for requerido por lei, 
regulamentação ou qualquer determinação governamental, judicial ou outra 
emitida por autoridade governamental ou administrativa; ou

(ii) tais informações já forem de domínio público à época em que tiverem 
sido reveladas ou passarem a ser de domínio público, após sua revelação, sem 
que a divulgação tenha sido realizada em violação ao quanto disposto neste 
Termo ou em qualquer legislação ou regulamentação aplicável. 

2.1.3.1. Caso seja requerido por lei, regulamentação ou qualquer determinação 
governamental, judicial ou outra emitida por autoridade governamental ou 
administrativa a disponibilizar Informações Confidenciais, o Colaborador deverá 
imediatamente notificar seu gestor a esse respeito antes de disponibilizar as 
informações solicitadas para que ele, juntamente com a equipe jurídica da Care 
Plus possam tomar as medidas necessárias. 

2.1.4. Salvo autorização expressa em sentido contrário, o Colaborador deverá 
considerar que todas as informações recebidas de terceiros, incluindo mas não 
se limitando a clientes, prestadores de serviços e fornecedores da Care Plus são 
Informações Confidenciais e deverão ser usadas exclusivamente nos projetos 
e/ou tarefas para os quais foram disponibilizadas. Tais informações somente 
poderão ser disponibilizadas e/ou reveladas a outros colaboradores da Care Plus 
se esses colaboradores também estiverem envolvidos nos respectivos projetos 
e/ou tarefas e necessitem dessas informações para o desempenho de suas 
atividades.

2.1.5. O Colaborador se obriga a proteger as Informações Confidenciais a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, 

independentemente de se encontrar em uma das dependências da Care Plus ou 
em local diverso, e não deixar as Informações Confidenciais à mostra na 
presença de pessoas não autorizadas. 

2.1.6. As Informações Confidenciais são de propriedade da Care Plus e/ou da 
pessoa, física ou jurídica, a quem se relacionada a informação. Caso o 
Colaborador esteja em posse de qualquer Informação Confidencial e vier a 
receber uma notificação por escrito da Care Plus para devolvê-la, deverá 
realizá-lo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da 
notificação, devolvendo também todas as respectivas cópias e anexos, se 
houver. Caso tais Informações Confidenciais tenham sido destruídas, o 
Colaborador deverá comunicar por escrito à Care Plus a esse respeito, atestando 
a destruição das informações e que não há quaisquer cópias em sua posse. 

2.1.7. As obrigações de confidencialidade presentes nessa Cláusula serão 
válidas durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 
celebrado entre o Colaborador e a Care Plus e subsistirão e continuarão válidas 
após o término da relação empregatícia ou contratual.

2.2. Com relação à utilização dos sistemas de informática e meios de 
tecnologia da Care Plus

2.2.1. O Colaborador se obriga a, durante a utilização dos sistemas de 
informática e meios de tecnologia da Care Plus, incluindo, mas não se limitando, 
a utilização do correio eletrônico corporativo, acesso, em nome da Care Plus, a 
sistemas de informática junto a endereços eletrônicos de órgãos 
governamentais, acesso a endereços eletrônicos da Internet e acesso e utilização 
do sistema de informática interno da Care Plus:

(i) zelar pelo sigilo absoluto de suas informações de login e senha;

(ii) acessar os serviços de correio eletrônico corporativo e endereços 
eletrônicos somente para o exercício de suas atividades e para fins 
exclusivamente profissionais;

(iii) não enviar qualquer Informação Confidencial para fora do âmbito 
corporativo;

(iv) aplicar os mais altos níveis de cuidado e cautela na exibição de dados de 
terceiros em sua tela de computador, quando da utilização da impressora ou, 
ainda, ao gravar ou salvar qualquer arquivo em meios eletrônicos, a fim de evitar 
que pessoas não autorizadas venham a ter acesso a tais dados;

(v) não se ausentar do computador em seu local de trabalho sem encerrar 
as sessões abertas em uso ou bloquear o computador; garantindo assim que não 
haverá acesso indevido por pessoas não autorizadas a seus arquivos;

(vi) cumprir quaisquer outras normas da Care Plus que tratem da utilização 

do correio eletrônico corporativo e da Internet por parte dos colaboradores; 

(vii) utilizar os bons costumes ao fazer uso do correio eletrônico corporativo 
e da Internet no ambiente corporativo;

(viii) não utilizar os recursos de correio eletrônico corporativo e Internet para 
qualquer propósito ilegal;

(ix) não abrir arquivos ou mensagens de rede externas não confiáveis ou 
que não se relacionem diretamente às suas funções corporativas; e

(x) não remover ou apagar qualquer conteúdo dos sistemas de informática 
da Care Plus, exceto se expressamente autorizado pelo gerente da equipe de 
tecnologia da informação e pelo gestor de riscos da Care Plus. 

2.3. Com relação às propriedades material e intelectual da Care Plus 

2.3.1.  Toda informação, ideia, criação, conceito, melhoria, descoberta, 
invenção, segredos comerciais, artísticos e de propriedade intelectual 
(“Propriedade Intelectual”) da Care Plus que sejam concebidos, criados, 
desenvolvidos, aperfeiçoados e/ou adquiridos pelo Colaborador, 
individualmente ou em conjunto com outros colaboradores, no curso de sua 
relação empregatícia ou contratual com a Care Plus, independentemente de ter 
ou não ocorrido durante sua jornada de trabalho e/ou nas dependências da Care 
Plus, que se relacionem com os negócios, produtos e serviços da Care Plus 
deverão ser reportados pelo Colaborador imediatamente e exclusivamente a 
seus superiores e à equipe jurídica da Care Pluse serão de propriedade única e 
exclusiva da Care Plus, podendo ser editados, divulgados e comercializados 
única exclusivamente por ela. 

2.3.2. O Colaborador se obriga a respeitar, zelar e proteger a Propriedade 
Intelectual da Care Plus, bem como suas dependências físicas, documentos, 
materiais e quaisquer outros bens tangíveis de sua propriedade aos quais venha 
a ter acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus.

2.3.2.1. O Colaborador se obriga também a respeitar, zelar e proteger a 
Propriedade Intelectual de quaisquer outras pessoas, físicas ou jurídicas, a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, assegurando-se de que os materiais cujos direitos 
autorais não lhe pertençam sejam utilizados somente se expressamente 
permitido por seu proprietário ou se em razão de determinação legal por 
autoridade judicial ou administrativa. 

2.3.3. O Colaborador cede à Care Plus em caráter irrevogável e irretratável, a 
título de cessão futura, todos os direitos autorais e direitos conexos, tanto no 
Brasil quanto em âmbito internacional, a que vier a ter direito e que se relacionem 
a trabalhos e projetos sujeitos a direitos autorais que tenham sido originados, 

concebidos, redigidos e/ou realizados pelo Colaborador durante o exercício de 
suas funções como empregado ou contratado da Care Plus e que se relacionem, 
direta ou indiretamente, aos negócios da Care Plus. 

2.3.3.1. O Colaborador se obriga a cooperar e assistir à Care Plus, durante todo 
o período de vigência de seu contrato de trabalho ou outro, e após seu término, 
de forma a permitir que ela assegure e mantenha os direitos autorais e conexos 
cedidos pelo Colaborador. Este concorda, para tanto, em praticar todos os atos 
necessários ou convenientes para que a Care Plus se mantenha proprietária dos 
direitos autorais e conexos.

2.3.4. Qualquer trabalho ou parte de um trabalho que tenha sido criado pelo 
Colaborador ou que venha a ser criado pelo Colaborador no exercício de suas 
funções como empregado ou contratado da Care Plus é e será considerado uma 
‘criação feita sob contrato’ e será de propriedade exclusiva da Care Plus. Se, por 
qualquer motivo, esse trabalho não puder ser considerado uma ‘criação feita sob 
contrato’ o Colaborador se obriga a ceder e transferir para a Care Plus a 
titularidade, participação integral e demais direitos relacionados e esse trabalho, 
incluindo, sem limitação, direitos autorais.

2.3.4.1. O Colaborador, por meio do presente Termo, outorga à Care Plus o 
direito de, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, modificar e fazer uso 
de qualquer ‘criação feita sob contrato’ conforme entender necessário. 

2.3.5. Todos os materiais escritos, visuais, gráficos, físicos e digitais, incluindo 
e-mails, bem como gravações e palestras que venham a ser preparados pelo 
Colaborador em decorrência do exercício de suas funções na Care Plus, ou, ainda 
quaisquer informações ou conhecimentos técnicos, administrativos ou 
comerciais relativos aos negócios da Care Plus, inclusive aqueles ligados à sua 
organização interna, clientes, serviços, pesquisas, aperfeiçoamento, invenções, 
contabilidade, salários, vendas, sistemas de trabalho, novos projetos e outros 
que ser relacionem às atividades da Care Plus, independentemente de serem ou 
não confidenciais, pertencerão exclusivamente à Care Plus, de forma que o 
Colaborador se obriga a utilizar tais materiais de acordo com as instruções 
recebidas de seus superiores na Care Plus, podendo excluir ou destruir tais 
materiais apenas quando e conforme determinado por seus superiores. 

2.3.6. O Colaborador deverá, ao término de sua relação empregatícia ou 
contratual com a Care Plus, ou a qualquer momento, mediante solicitação por 
escrito desta, devolver imediatamente todo e qualquer documento, arquivo, 
manual, incluindo eventuais cópias, dispositivo eletrônico ou qualquer outros 
bem tangível que esteja em sua posse ou controle e que pertençam à Care Plus 
ou a quaisquer de seus clientes. 

2.3.7. O Colaborador se obriga a não assinar, em nome da Care Plus, quaisquer 
contratos de qualquer natureza, bem como quaisquer outros documentos que 
impliquem em qualquer tipo de acordo com clientes, fornecedores ou 
prestadores de serviços da Care Plus, a menos que receba autorização prévia, 

formal e expressa da Care Plus para fazê-lo, por meio de seus representantes 
legais, na forma estabelecida no respectivo contrato/estatuto social.

2.4. Penalidades

2.4.1. O não cumprimento pelo Colaborador de quaisquer das obrigações 
especificadas nesta Cláusula Segunda implicará na aplicação das sanções 
previstas em lei, incluindo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa ou 
o término do instrumento jurídico que regule a relação entre a Care Plus e o 
Colaborador, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades administrativas 
e criminais previstas em lei, podendo, ainda, o Colaborador ser responsável 
civilmente por perdas e danos a que der causa.

3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO COLABORADOR

3.1. O Colaborador declara e garante que:

(i) Leu, compreendeu e discutiu, conforme necessário, todas as disposições 
descritas na Cláusula Segunda acima e está ciente de suas obrigações junto à 
Care Plus;

(ii) Responderá, em todas as instâncias judiciais e administrativas, pelas 
consequências de suas ações ou omissões que possam ter causado danos à Care 
Plus ou a terceiros em decorrência do não cumprimento das obrigações 
previstas neste Termo;

(iii) Está ciente e concorda que a Care Plus monitorará, exclusivamente para 
fins de verificação do cumprimento das obrigações dispostas neste Termo, sua 
utilização dos arquivos eletrônicos presentes em seu sistema de informática 
interno, bem como seu acesso ao correio eletrônico corporativo e à Internet em 
ambiente corporativo;

(iv) Reconhece, em caráter irrevogável e irretratável, que a Care Plus é a 
única proprietária de todas as informações referentes a seus produtos, 
processos, serviços e outras atividades que são de conhecimento apenas da 
própria Care Plus e de seus empregados no exercício de suas funções, e que 
somente a Care Plus poderá obter proveito econômico delas decorrentes;

(v) Reconhece e concorda que o presente Termo não implica em qualquer 
alteração a seu contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico que regule a 
relação entre o Colaborador e a Care Plus, incluindo, mas não se limitando, a 
qualquer disposição que trate de sua remuneração. O Colaborador reconhece 
também que o presente Termo não representa garantia de vínculo empregatício 
por qualquer período de tempo, de forma que tanto a Care Plus quanto o 
Colaborador poderão rescindir o contrato de trabalho a qualquer tempo e por 
qualquer motivo; e

(vi) Durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 

instrumento jurídico que regule a relação entre o Colaborador e a Care Plus, e 
após o seu término, não poderá: (a) empregar, ter como cotista ou acionista, ou, 
ainda, aliciar, sugerir ou representar qualquer outro colaborador da Care Plus, 
salvo se esse tiver encerrado definitivamente seu contrato com a Care Plus há 
mais de 12 (doze) meses; (b) visitar, aliciar, sugerir ou solicitar a qualquer cliente 
ou parceiro comercial da Care Plus que se associe a ele ou a fazer negócios que, 
de qualquer forma, estejam ligados ou concorram com os negócios exclusivos 
e/ou serviços especializados da Care Plus; e (c) utilizar as em benefício próprio 
ou em benefício de terceiros, independentemente de se tratar de um benefício 
econômico ou outro tipo, informações às quais teve acesso na qualidade de 
empregado ou contratado da Care Plus, sob pena de ser caracterizada 
concorrência desleal, passível de sanções administrativas e outras penalidades 
cabíveis, podendo, ainda, ser responsabilizado por perdas e danos a que der 
causa.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. A tolerância por qualquer das Partes em exigir o cumprimento de 
quaisquer termos ou condições deste Termo, ou em exercer direitos dele 
decorrentes constituirá mera liberalidade, não implicando em renúncia, perdão, 
novação ou alteração dos termos aqui estabelecidos, podendo as Partes 
exercê-los a qualquer tempo. 

4.2. Os direitos e prerrogativas previstos neste Termo são cumulativos e não 
excluem quaisquer outros previstos em lei.

4.3. Na hipótese de qualquer cláusula deste Termo vir a ser declarada nula 
ou ineficaz, total ou parcialmente, por qualquer lei, norma ou regulamento 
aplicável, referida nulidade ou ineficácia não afetará, direta ou indiretamente, as 
demais cláusulas deste Termo, as quais permanecerão válidas e eficazes. As 
partes concordam em implementar as alterações e/ou adequações necessárias à 
cláusula declarada nula ou ineficaz, a fim de eliminar sua nulidade ou ineficácia.

4.4. O presente Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil e as partes elegem o foro da cidade de São Paulo 
para dirimir quaisquer questões relacionadas, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.



ISSO ESTÁ CERTO PARA 
OS NOSSOS CLIENTES?

ISSO ESTÁ CERTO PARA 
MIM, PARA A CARE PLUS 

E PARA A BUPA?

EU PODERIA EXPLICAR 
MINHA DECISÃO COM 

TRANQUILIDADE?

Se ainda não tiver certeza sobre como responder 
qualquer dessas perguntas você pode buscar 
orientação do seu gestor ou usar a linha direta anônima 
e confidencial do Speak Up para conversar sobre uma 
preocupação.

Faça três perguntas 
a você mesmo 

TERMO DE COMPROMISSO

CONSIDERANDO que:

(i) Em decorrência do contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico 
celebrado entre o colaborador abaixo identificado no protocolo abaixo 
(“Colaborador”) e qualquer das empresas integrantes do grupo Care Plus 
(doravante denominada apenas “Care Plus”), o Colaborador terá pleno acesso a 
Informações Confidenciais, conforme definido abaixo, bem como às 
dependências físicas, sistemas de informática e tecnologia, propriedade material 
e Propriedade Intelectual da Care Plus; e 

(ii) A proteção das Informações Confidenciais, dependências físicas, 
sistemas informáticos, propriedade material e Propriedade Intelectual da Care 
Plus é fundamental para a manutenção da reputação e dos resultados positivos 
da Care Plus; e

As partes têm, entre si, certo e ajustado o presente termo de compromisso 
(“Termo”), conforme os termos e condições abaixo.

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o estabelecimento dos termos e 
condições que regulam o tratamento, utilização, manutenção e proteção, pelo 
Colaborador, de Informações Confidenciais, dos sistemas de informática e 
tecnologia, da propriedade material e da Propriedade Intelectual da Care Plus, 
em decorrência de seu vínculo empregatício ou contratual com a Care Plus. 

2. OBRIGAÇÕES 

2.1. Com relação às Informações Confidenciais

2.1.1. Todas as informações relacionadas à Care Plus, seus clientes, atuais e 
passados, e quaisquer outras informações que tenham sido obtidas pelo 
Colaborador no exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus (“Informações Confidenciais”) deverão ser mantidas confidenciais. 

2.1.2. O Colaborador se obriga, de forma irrevogável e irretratável, a:

(i)  manter em segredo absoluto todas as Informações Confidenciais e/ou 
privilegiadas da Care Plus e não disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto nos casos previstos na Cláusulas 2.1.3 
abaixo;

(ii) não divulgar a identidade ou quaisquer outras informações pessoais de 
qualquer cliente da Care Plus, presente ou passado, a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem a autorização expressa da Care Plus;

(iii) não utilizar as Informações Confidenciais para benefício próprio ou 
benefício de qualquer pessoa, física ou jurídica, que não seja a Care Plus ou a 
pessoa, física ou jurídica, a quem pertencem tais Informações Confidenciais, ou 
de qualquer outra forma fazer uso das Informações Confidenciais sem que sua 
utilização esteja estritamente relacionada ao cumprimento de suas funções 
como empregado ou contratado da Care Plus; e

(iv) proteger as Informações Confidenciais a que tenha acesso em 
decorrência do exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, independentemente de se 
encontrar em uma das dependências da Care Plus ou em local diverso, e não 
deixar as Informações Confidenciais à mostra na presença de pessoas não 
autorizadas.

2.1.3. O Colaborador não poderá disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto quando:

(i) o fornecimento de tais informações for requerido por lei, 
regulamentação ou qualquer determinação governamental, judicial ou outra 
emitida por autoridade governamental ou administrativa; ou

(ii) tais informações já forem de domínio público à época em que tiverem 
sido reveladas ou passarem a ser de domínio público, após sua revelação, sem 
que a divulgação tenha sido realizada em violação ao quanto disposto neste 
Termo ou em qualquer legislação ou regulamentação aplicável. 

2.1.3.1. Caso seja requerido por lei, regulamentação ou qualquer determinação 
governamental, judicial ou outra emitida por autoridade governamental ou 
administrativa a disponibilizar Informações Confidenciais, o Colaborador deverá 
imediatamente notificar seu gestor a esse respeito antes de disponibilizar as 
informações solicitadas para que ele, juntamente com a equipe jurídica da Care 
Plus possam tomar as medidas necessárias. 

2.1.4. Salvo autorização expressa em sentido contrário, o Colaborador deverá 
considerar que todas as informações recebidas de terceiros, incluindo mas não 
se limitando a clientes, prestadores de serviços e fornecedores da Care Plus são 
Informações Confidenciais e deverão ser usadas exclusivamente nos projetos 
e/ou tarefas para os quais foram disponibilizadas. Tais informações somente 
poderão ser disponibilizadas e/ou reveladas a outros colaboradores da Care Plus 
se esses colaboradores também estiverem envolvidos nos respectivos projetos 
e/ou tarefas e necessitem dessas informações para o desempenho de suas 
atividades.

2.1.5. O Colaborador se obriga a proteger as Informações Confidenciais a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, 

independentemente de se encontrar em uma das dependências da Care Plus ou 
em local diverso, e não deixar as Informações Confidenciais à mostra na 
presença de pessoas não autorizadas. 

2.1.6. As Informações Confidenciais são de propriedade da Care Plus e/ou da 
pessoa, física ou jurídica, a quem se relacionada a informação. Caso o 
Colaborador esteja em posse de qualquer Informação Confidencial e vier a 
receber uma notificação por escrito da Care Plus para devolvê-la, deverá 
realizá-lo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da 
notificação, devolvendo também todas as respectivas cópias e anexos, se 
houver. Caso tais Informações Confidenciais tenham sido destruídas, o 
Colaborador deverá comunicar por escrito à Care Plus a esse respeito, atestando 
a destruição das informações e que não há quaisquer cópias em sua posse. 

2.1.7. As obrigações de confidencialidade presentes nessa Cláusula serão 
válidas durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 
celebrado entre o Colaborador e a Care Plus e subsistirão e continuarão válidas 
após o término da relação empregatícia ou contratual.

2.2. Com relação à utilização dos sistemas de informática e meios de 
tecnologia da Care Plus

2.2.1. O Colaborador se obriga a, durante a utilização dos sistemas de 
informática e meios de tecnologia da Care Plus, incluindo, mas não se limitando, 
a utilização do correio eletrônico corporativo, acesso, em nome da Care Plus, a 
sistemas de informática junto a endereços eletrônicos de órgãos 
governamentais, acesso a endereços eletrônicos da Internet e acesso e utilização 
do sistema de informática interno da Care Plus:

(i) zelar pelo sigilo absoluto de suas informações de login e senha;

(ii) acessar os serviços de correio eletrônico corporativo e endereços 
eletrônicos somente para o exercício de suas atividades e para fins 
exclusivamente profissionais;

(iii) não enviar qualquer Informação Confidencial para fora do âmbito 
corporativo;

(iv) aplicar os mais altos níveis de cuidado e cautela na exibição de dados de 
terceiros em sua tela de computador, quando da utilização da impressora ou, 
ainda, ao gravar ou salvar qualquer arquivo em meios eletrônicos, a fim de evitar 
que pessoas não autorizadas venham a ter acesso a tais dados;

(v) não se ausentar do computador em seu local de trabalho sem encerrar 
as sessões abertas em uso ou bloquear o computador; garantindo assim que não 
haverá acesso indevido por pessoas não autorizadas a seus arquivos;

(vi) cumprir quaisquer outras normas da Care Plus que tratem da utilização 

do correio eletrônico corporativo e da Internet por parte dos colaboradores; 

(vii) utilizar os bons costumes ao fazer uso do correio eletrônico corporativo 
e da Internet no ambiente corporativo;

(viii) não utilizar os recursos de correio eletrônico corporativo e Internet para 
qualquer propósito ilegal;

(ix) não abrir arquivos ou mensagens de rede externas não confiáveis ou 
que não se relacionem diretamente às suas funções corporativas; e

(x) não remover ou apagar qualquer conteúdo dos sistemas de informática 
da Care Plus, exceto se expressamente autorizado pelo gerente da equipe de 
tecnologia da informação e pelo gestor de riscos da Care Plus. 

2.3. Com relação às propriedades material e intelectual da Care Plus 

2.3.1.  Toda informação, ideia, criação, conceito, melhoria, descoberta, 
invenção, segredos comerciais, artísticos e de propriedade intelectual 
(“Propriedade Intelectual”) da Care Plus que sejam concebidos, criados, 
desenvolvidos, aperfeiçoados e/ou adquiridos pelo Colaborador, 
individualmente ou em conjunto com outros colaboradores, no curso de sua 
relação empregatícia ou contratual com a Care Plus, independentemente de ter 
ou não ocorrido durante sua jornada de trabalho e/ou nas dependências da Care 
Plus, que se relacionem com os negócios, produtos e serviços da Care Plus 
deverão ser reportados pelo Colaborador imediatamente e exclusivamente a 
seus superiores e à equipe jurídica da Care Pluse serão de propriedade única e 
exclusiva da Care Plus, podendo ser editados, divulgados e comercializados 
única exclusivamente por ela. 

2.3.2. O Colaborador se obriga a respeitar, zelar e proteger a Propriedade 
Intelectual da Care Plus, bem como suas dependências físicas, documentos, 
materiais e quaisquer outros bens tangíveis de sua propriedade aos quais venha 
a ter acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus.

2.3.2.1. O Colaborador se obriga também a respeitar, zelar e proteger a 
Propriedade Intelectual de quaisquer outras pessoas, físicas ou jurídicas, a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, assegurando-se de que os materiais cujos direitos 
autorais não lhe pertençam sejam utilizados somente se expressamente 
permitido por seu proprietário ou se em razão de determinação legal por 
autoridade judicial ou administrativa. 

2.3.3. O Colaborador cede à Care Plus em caráter irrevogável e irretratável, a 
título de cessão futura, todos os direitos autorais e direitos conexos, tanto no 
Brasil quanto em âmbito internacional, a que vier a ter direito e que se relacionem 
a trabalhos e projetos sujeitos a direitos autorais que tenham sido originados, 

concebidos, redigidos e/ou realizados pelo Colaborador durante o exercício de 
suas funções como empregado ou contratado da Care Plus e que se relacionem, 
direta ou indiretamente, aos negócios da Care Plus. 

2.3.3.1. O Colaborador se obriga a cooperar e assistir à Care Plus, durante todo 
o período de vigência de seu contrato de trabalho ou outro, e após seu término, 
de forma a permitir que ela assegure e mantenha os direitos autorais e conexos 
cedidos pelo Colaborador. Este concorda, para tanto, em praticar todos os atos 
necessários ou convenientes para que a Care Plus se mantenha proprietária dos 
direitos autorais e conexos.

2.3.4. Qualquer trabalho ou parte de um trabalho que tenha sido criado pelo 
Colaborador ou que venha a ser criado pelo Colaborador no exercício de suas 
funções como empregado ou contratado da Care Plus é e será considerado uma 
‘criação feita sob contrato’ e será de propriedade exclusiva da Care Plus. Se, por 
qualquer motivo, esse trabalho não puder ser considerado uma ‘criação feita sob 
contrato’ o Colaborador se obriga a ceder e transferir para a Care Plus a 
titularidade, participação integral e demais direitos relacionados e esse trabalho, 
incluindo, sem limitação, direitos autorais.

2.3.4.1. O Colaborador, por meio do presente Termo, outorga à Care Plus o 
direito de, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, modificar e fazer uso 
de qualquer ‘criação feita sob contrato’ conforme entender necessário. 

2.3.5. Todos os materiais escritos, visuais, gráficos, físicos e digitais, incluindo 
e-mails, bem como gravações e palestras que venham a ser preparados pelo 
Colaborador em decorrência do exercício de suas funções na Care Plus, ou, ainda 
quaisquer informações ou conhecimentos técnicos, administrativos ou 
comerciais relativos aos negócios da Care Plus, inclusive aqueles ligados à sua 
organização interna, clientes, serviços, pesquisas, aperfeiçoamento, invenções, 
contabilidade, salários, vendas, sistemas de trabalho, novos projetos e outros 
que ser relacionem às atividades da Care Plus, independentemente de serem ou 
não confidenciais, pertencerão exclusivamente à Care Plus, de forma que o 
Colaborador se obriga a utilizar tais materiais de acordo com as instruções 
recebidas de seus superiores na Care Plus, podendo excluir ou destruir tais 
materiais apenas quando e conforme determinado por seus superiores. 

2.3.6. O Colaborador deverá, ao término de sua relação empregatícia ou 
contratual com a Care Plus, ou a qualquer momento, mediante solicitação por 
escrito desta, devolver imediatamente todo e qualquer documento, arquivo, 
manual, incluindo eventuais cópias, dispositivo eletrônico ou qualquer outros 
bem tangível que esteja em sua posse ou controle e que pertençam à Care Plus 
ou a quaisquer de seus clientes. 

2.3.7. O Colaborador se obriga a não assinar, em nome da Care Plus, quaisquer 
contratos de qualquer natureza, bem como quaisquer outros documentos que 
impliquem em qualquer tipo de acordo com clientes, fornecedores ou 
prestadores de serviços da Care Plus, a menos que receba autorização prévia, 

formal e expressa da Care Plus para fazê-lo, por meio de seus representantes 
legais, na forma estabelecida no respectivo contrato/estatuto social.

2.4. Penalidades

2.4.1. O não cumprimento pelo Colaborador de quaisquer das obrigações 
especificadas nesta Cláusula Segunda implicará na aplicação das sanções 
previstas em lei, incluindo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa ou 
o término do instrumento jurídico que regule a relação entre a Care Plus e o 
Colaborador, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades administrativas 
e criminais previstas em lei, podendo, ainda, o Colaborador ser responsável 
civilmente por perdas e danos a que der causa.

3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO COLABORADOR

3.1. O Colaborador declara e garante que:

(i) Leu, compreendeu e discutiu, conforme necessário, todas as disposições 
descritas na Cláusula Segunda acima e está ciente de suas obrigações junto à 
Care Plus;

(ii) Responderá, em todas as instâncias judiciais e administrativas, pelas 
consequências de suas ações ou omissões que possam ter causado danos à Care 
Plus ou a terceiros em decorrência do não cumprimento das obrigações 
previstas neste Termo;

(iii) Está ciente e concorda que a Care Plus monitorará, exclusivamente para 
fins de verificação do cumprimento das obrigações dispostas neste Termo, sua 
utilização dos arquivos eletrônicos presentes em seu sistema de informática 
interno, bem como seu acesso ao correio eletrônico corporativo e à Internet em 
ambiente corporativo;

(iv) Reconhece, em caráter irrevogável e irretratável, que a Care Plus é a 
única proprietária de todas as informações referentes a seus produtos, 
processos, serviços e outras atividades que são de conhecimento apenas da 
própria Care Plus e de seus empregados no exercício de suas funções, e que 
somente a Care Plus poderá obter proveito econômico delas decorrentes;

(v) Reconhece e concorda que o presente Termo não implica em qualquer 
alteração a seu contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico que regule a 
relação entre o Colaborador e a Care Plus, incluindo, mas não se limitando, a 
qualquer disposição que trate de sua remuneração. O Colaborador reconhece 
também que o presente Termo não representa garantia de vínculo empregatício 
por qualquer período de tempo, de forma que tanto a Care Plus quanto o 
Colaborador poderão rescindir o contrato de trabalho a qualquer tempo e por 
qualquer motivo; e

(vi) Durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 

instrumento jurídico que regule a relação entre o Colaborador e a Care Plus, e 
após o seu término, não poderá: (a) empregar, ter como cotista ou acionista, ou, 
ainda, aliciar, sugerir ou representar qualquer outro colaborador da Care Plus, 
salvo se esse tiver encerrado definitivamente seu contrato com a Care Plus há 
mais de 12 (doze) meses; (b) visitar, aliciar, sugerir ou solicitar a qualquer cliente 
ou parceiro comercial da Care Plus que se associe a ele ou a fazer negócios que, 
de qualquer forma, estejam ligados ou concorram com os negócios exclusivos 
e/ou serviços especializados da Care Plus; e (c) utilizar as em benefício próprio 
ou em benefício de terceiros, independentemente de se tratar de um benefício 
econômico ou outro tipo, informações às quais teve acesso na qualidade de 
empregado ou contratado da Care Plus, sob pena de ser caracterizada 
concorrência desleal, passível de sanções administrativas e outras penalidades 
cabíveis, podendo, ainda, ser responsabilizado por perdas e danos a que der 
causa.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. A tolerância por qualquer das Partes em exigir o cumprimento de 
quaisquer termos ou condições deste Termo, ou em exercer direitos dele 
decorrentes constituirá mera liberalidade, não implicando em renúncia, perdão, 
novação ou alteração dos termos aqui estabelecidos, podendo as Partes 
exercê-los a qualquer tempo. 

4.2. Os direitos e prerrogativas previstos neste Termo são cumulativos e não 
excluem quaisquer outros previstos em lei.

4.3. Na hipótese de qualquer cláusula deste Termo vir a ser declarada nula 
ou ineficaz, total ou parcialmente, por qualquer lei, norma ou regulamento 
aplicável, referida nulidade ou ineficácia não afetará, direta ou indiretamente, as 
demais cláusulas deste Termo, as quais permanecerão válidas e eficazes. As 
partes concordam em implementar as alterações e/ou adequações necessárias à 
cláusula declarada nula ou ineficaz, a fim de eliminar sua nulidade ou ineficácia.

4.4. O presente Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil e as partes elegem o foro da cidade de São Paulo 
para dirimir quaisquer questões relacionadas, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.
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TERMO DE COMPROMISSO

CONSIDERANDO que:

(i) Em decorrência do contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico 
celebrado entre o colaborador abaixo identificado no protocolo abaixo 
(“Colaborador”) e qualquer das empresas integrantes do grupo Care Plus 
(doravante denominada apenas “Care Plus”), o Colaborador terá pleno acesso a 
Informações Confidenciais, conforme definido abaixo, bem como às 
dependências físicas, sistemas de informática e tecnologia, propriedade material 
e Propriedade Intelectual da Care Plus; e 

(ii) A proteção das Informações Confidenciais, dependências físicas, 
sistemas informáticos, propriedade material e Propriedade Intelectual da Care 
Plus é fundamental para a manutenção da reputação e dos resultados positivos 
da Care Plus; e

As partes têm, entre si, certo e ajustado o presente termo de compromisso 
(“Termo”), conforme os termos e condições abaixo.

1. OBJETO 

1.1. O presente Termo tem por objeto o estabelecimento dos termos e 
condições que regulam o tratamento, utilização, manutenção e proteção, pelo 
Colaborador, de Informações Confidenciais, dos sistemas de informática e 
tecnologia, da propriedade material e da Propriedade Intelectual da Care Plus, 
em decorrência de seu vínculo empregatício ou contratual com a Care Plus. 

2. OBRIGAÇÕES 

2.1. Com relação às Informações Confidenciais

2.1.1. Todas as informações relacionadas à Care Plus, seus clientes, atuais e 
passados, e quaisquer outras informações que tenham sido obtidas pelo 
Colaborador no exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus (“Informações Confidenciais”) deverão ser mantidas confidenciais. 

2.1.2. O Colaborador se obriga, de forma irrevogável e irretratável, a:

(i)  manter em segredo absoluto todas as Informações Confidenciais e/ou 
privilegiadas da Care Plus e não disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto nos casos previstos na Cláusulas 2.1.3 
abaixo;

(ii) não divulgar a identidade ou quaisquer outras informações pessoais de 
qualquer cliente da Care Plus, presente ou passado, a qualquer pessoa, física ou 

jurídica, sem a autorização expressa da Care Plus;

(iii) não utilizar as Informações Confidenciais para benefício próprio ou 
benefício de qualquer pessoa, física ou jurídica, que não seja a Care Plus ou a 
pessoa, física ou jurídica, a quem pertencem tais Informações Confidenciais, ou 
de qualquer outra forma fazer uso das Informações Confidenciais sem que sua 
utilização esteja estritamente relacionada ao cumprimento de suas funções 
como empregado ou contratado da Care Plus; e

(iv) proteger as Informações Confidenciais a que tenha acesso em 
decorrência do exercício de suas funções como empregado ou contratado da 
Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, independentemente de se 
encontrar em uma das dependências da Care Plus ou em local diverso, e não 
deixar as Informações Confidenciais à mostra na presença de pessoas não 
autorizadas.

2.1.3. O Colaborador não poderá disponibilizar, divulgar, revelar, copiar ou 
reproduzir Informações Confidenciais a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem a 
autorização expressa da Care Plus, exceto quando:

(i) o fornecimento de tais informações for requerido por lei, 
regulamentação ou qualquer determinação governamental, judicial ou outra 
emitida por autoridade governamental ou administrativa; ou

(ii) tais informações já forem de domínio público à época em que tiverem 
sido reveladas ou passarem a ser de domínio público, após sua revelação, sem 
que a divulgação tenha sido realizada em violação ao quanto disposto neste 
Termo ou em qualquer legislação ou regulamentação aplicável. 

2.1.3.1. Caso seja requerido por lei, regulamentação ou qualquer determinação 
governamental, judicial ou outra emitida por autoridade governamental ou 
administrativa a disponibilizar Informações Confidenciais, o Colaborador deverá 
imediatamente notificar seu gestor a esse respeito antes de disponibilizar as 
informações solicitadas para que ele, juntamente com a equipe jurídica da Care 
Plus possam tomar as medidas necessárias. 

2.1.4. Salvo autorização expressa em sentido contrário, o Colaborador deverá 
considerar que todas as informações recebidas de terceiros, incluindo mas não 
se limitando a clientes, prestadores de serviços e fornecedores da Care Plus são 
Informações Confidenciais e deverão ser usadas exclusivamente nos projetos 
e/ou tarefas para os quais foram disponibilizadas. Tais informações somente 
poderão ser disponibilizadas e/ou reveladas a outros colaboradores da Care Plus 
se esses colaboradores também estiverem envolvidos nos respectivos projetos 
e/ou tarefas e necessitem dessas informações para o desempenho de suas 
atividades.

2.1.5. O Colaborador se obriga a proteger as Informações Confidenciais a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, mantendo-as em local seguro e isolado, 

independentemente de se encontrar em uma das dependências da Care Plus ou 
em local diverso, e não deixar as Informações Confidenciais à mostra na 
presença de pessoas não autorizadas. 

2.1.6. As Informações Confidenciais são de propriedade da Care Plus e/ou da 
pessoa, física ou jurídica, a quem se relacionada a informação. Caso o 
Colaborador esteja em posse de qualquer Informação Confidencial e vier a 
receber uma notificação por escrito da Care Plus para devolvê-la, deverá 
realizá-lo no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas do recebimento da 
notificação, devolvendo também todas as respectivas cópias e anexos, se 
houver. Caso tais Informações Confidenciais tenham sido destruídas, o 
Colaborador deverá comunicar por escrito à Care Plus a esse respeito, atestando 
a destruição das informações e que não há quaisquer cópias em sua posse. 

2.1.7. As obrigações de confidencialidade presentes nessa Cláusula serão 
válidas durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 
celebrado entre o Colaborador e a Care Plus e subsistirão e continuarão válidas 
após o término da relação empregatícia ou contratual.

2.2. Com relação à utilização dos sistemas de informática e meios de 
tecnologia da Care Plus

2.2.1. O Colaborador se obriga a, durante a utilização dos sistemas de 
informática e meios de tecnologia da Care Plus, incluindo, mas não se limitando, 
a utilização do correio eletrônico corporativo, acesso, em nome da Care Plus, a 
sistemas de informática junto a endereços eletrônicos de órgãos 
governamentais, acesso a endereços eletrônicos da Internet e acesso e utilização 
do sistema de informática interno da Care Plus:

(i) zelar pelo sigilo absoluto de suas informações de login e senha;

(ii) acessar os serviços de correio eletrônico corporativo e endereços 
eletrônicos somente para o exercício de suas atividades e para fins 
exclusivamente profissionais;

(iii) não enviar qualquer Informação Confidencial para fora do âmbito 
corporativo;

(iv) aplicar os mais altos níveis de cuidado e cautela na exibição de dados de 
terceiros em sua tela de computador, quando da utilização da impressora ou, 
ainda, ao gravar ou salvar qualquer arquivo em meios eletrônicos, a fim de evitar 
que pessoas não autorizadas venham a ter acesso a tais dados;

(v) não se ausentar do computador em seu local de trabalho sem encerrar 
as sessões abertas em uso ou bloquear o computador; garantindo assim que não 
haverá acesso indevido por pessoas não autorizadas a seus arquivos;

(vi) cumprir quaisquer outras normas da Care Plus que tratem da utilização 

do correio eletrônico corporativo e da Internet por parte dos colaboradores; 

(vii) utilizar os bons costumes ao fazer uso do correio eletrônico corporativo 
e da Internet no ambiente corporativo;

(viii) não utilizar os recursos de correio eletrônico corporativo e Internet para 
qualquer propósito ilegal;

(ix) não abrir arquivos ou mensagens de rede externas não confiáveis ou 
que não se relacionem diretamente às suas funções corporativas; e

(x) não remover ou apagar qualquer conteúdo dos sistemas de informática 
da Care Plus, exceto se expressamente autorizado pelo gerente da equipe de 
tecnologia da informação e pelo gestor de riscos da Care Plus. 

2.3. Com relação às propriedades material e intelectual da Care Plus 

2.3.1.  Toda informação, ideia, criação, conceito, melhoria, descoberta, 
invenção, segredos comerciais, artísticos e de propriedade intelectual 
(“Propriedade Intelectual”) da Care Plus que sejam concebidos, criados, 
desenvolvidos, aperfeiçoados e/ou adquiridos pelo Colaborador, 
individualmente ou em conjunto com outros colaboradores, no curso de sua 
relação empregatícia ou contratual com a Care Plus, independentemente de ter 
ou não ocorrido durante sua jornada de trabalho e/ou nas dependências da Care 
Plus, que se relacionem com os negócios, produtos e serviços da Care Plus 
deverão ser reportados pelo Colaborador imediatamente e exclusivamente a 
seus superiores e à equipe jurídica da Care Pluse serão de propriedade única e 
exclusiva da Care Plus, podendo ser editados, divulgados e comercializados 
única exclusivamente por ela. 

2.3.2. O Colaborador se obriga a respeitar, zelar e proteger a Propriedade 
Intelectual da Care Plus, bem como suas dependências físicas, documentos, 
materiais e quaisquer outros bens tangíveis de sua propriedade aos quais venha 
a ter acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus.

2.3.2.1. O Colaborador se obriga também a respeitar, zelar e proteger a 
Propriedade Intelectual de quaisquer outras pessoas, físicas ou jurídicas, a que 
tenha acesso em decorrência do exercício de suas funções como empregado ou 
contratado da Care Plus, assegurando-se de que os materiais cujos direitos 
autorais não lhe pertençam sejam utilizados somente se expressamente 
permitido por seu proprietário ou se em razão de determinação legal por 
autoridade judicial ou administrativa. 

2.3.3. O Colaborador cede à Care Plus em caráter irrevogável e irretratável, a 
título de cessão futura, todos os direitos autorais e direitos conexos, tanto no 
Brasil quanto em âmbito internacional, a que vier a ter direito e que se relacionem 
a trabalhos e projetos sujeitos a direitos autorais que tenham sido originados, 

concebidos, redigidos e/ou realizados pelo Colaborador durante o exercício de 
suas funções como empregado ou contratado da Care Plus e que se relacionem, 
direta ou indiretamente, aos negócios da Care Plus. 

2.3.3.1. O Colaborador se obriga a cooperar e assistir à Care Plus, durante todo 
o período de vigência de seu contrato de trabalho ou outro, e após seu término, 
de forma a permitir que ela assegure e mantenha os direitos autorais e conexos 
cedidos pelo Colaborador. Este concorda, para tanto, em praticar todos os atos 
necessários ou convenientes para que a Care Plus se mantenha proprietária dos 
direitos autorais e conexos.

2.3.4. Qualquer trabalho ou parte de um trabalho que tenha sido criado pelo 
Colaborador ou que venha a ser criado pelo Colaborador no exercício de suas 
funções como empregado ou contratado da Care Plus é e será considerado uma 
‘criação feita sob contrato’ e será de propriedade exclusiva da Care Plus. Se, por 
qualquer motivo, esse trabalho não puder ser considerado uma ‘criação feita sob 
contrato’ o Colaborador se obriga a ceder e transferir para a Care Plus a 
titularidade, participação integral e demais direitos relacionados e esse trabalho, 
incluindo, sem limitação, direitos autorais.

2.3.4.1. O Colaborador, por meio do presente Termo, outorga à Care Plus o 
direito de, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, modificar e fazer uso 
de qualquer ‘criação feita sob contrato’ conforme entender necessário. 

2.3.5. Todos os materiais escritos, visuais, gráficos, físicos e digitais, incluindo 
e-mails, bem como gravações e palestras que venham a ser preparados pelo 
Colaborador em decorrência do exercício de suas funções na Care Plus, ou, ainda 
quaisquer informações ou conhecimentos técnicos, administrativos ou 
comerciais relativos aos negócios da Care Plus, inclusive aqueles ligados à sua 
organização interna, clientes, serviços, pesquisas, aperfeiçoamento, invenções, 
contabilidade, salários, vendas, sistemas de trabalho, novos projetos e outros 
que ser relacionem às atividades da Care Plus, independentemente de serem ou 
não confidenciais, pertencerão exclusivamente à Care Plus, de forma que o 
Colaborador se obriga a utilizar tais materiais de acordo com as instruções 
recebidas de seus superiores na Care Plus, podendo excluir ou destruir tais 
materiais apenas quando e conforme determinado por seus superiores. 

2.3.6. O Colaborador deverá, ao término de sua relação empregatícia ou 
contratual com a Care Plus, ou a qualquer momento, mediante solicitação por 
escrito desta, devolver imediatamente todo e qualquer documento, arquivo, 
manual, incluindo eventuais cópias, dispositivo eletrônico ou qualquer outros 
bem tangível que esteja em sua posse ou controle e que pertençam à Care Plus 
ou a quaisquer de seus clientes. 

2.3.7. O Colaborador se obriga a não assinar, em nome da Care Plus, quaisquer 
contratos de qualquer natureza, bem como quaisquer outros documentos que 
impliquem em qualquer tipo de acordo com clientes, fornecedores ou 
prestadores de serviços da Care Plus, a menos que receba autorização prévia, 

formal e expressa da Care Plus para fazê-lo, por meio de seus representantes 
legais, na forma estabelecida no respectivo contrato/estatuto social.

2.4. Penalidades

2.4.1. O não cumprimento pelo Colaborador de quaisquer das obrigações 
especificadas nesta Cláusula Segunda implicará na aplicação das sanções 
previstas em lei, incluindo a rescisão do contrato de trabalho por justa causa ou 
o término do instrumento jurídico que regule a relação entre a Care Plus e o 
Colaborador, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades administrativas 
e criminais previstas em lei, podendo, ainda, o Colaborador ser responsável 
civilmente por perdas e danos a que der causa.

3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO COLABORADOR

3.1. O Colaborador declara e garante que:

(i) Leu, compreendeu e discutiu, conforme necessário, todas as disposições 
descritas na Cláusula Segunda acima e está ciente de suas obrigações junto à 
Care Plus;

(ii) Responderá, em todas as instâncias judiciais e administrativas, pelas 
consequências de suas ações ou omissões que possam ter causado danos à Care 
Plus ou a terceiros em decorrência do não cumprimento das obrigações 
previstas neste Termo;

(iii) Está ciente e concorda que a Care Plus monitorará, exclusivamente para 
fins de verificação do cumprimento das obrigações dispostas neste Termo, sua 
utilização dos arquivos eletrônicos presentes em seu sistema de informática 
interno, bem como seu acesso ao correio eletrônico corporativo e à Internet em 
ambiente corporativo;

(iv) Reconhece, em caráter irrevogável e irretratável, que a Care Plus é a 
única proprietária de todas as informações referentes a seus produtos, 
processos, serviços e outras atividades que são de conhecimento apenas da 
própria Care Plus e de seus empregados no exercício de suas funções, e que 
somente a Care Plus poderá obter proveito econômico delas decorrentes;

(v) Reconhece e concorda que o presente Termo não implica em qualquer 
alteração a seu contrato de trabalho ou outro instrumento jurídico que regule a 
relação entre o Colaborador e a Care Plus, incluindo, mas não se limitando, a 
qualquer disposição que trate de sua remuneração. O Colaborador reconhece 
também que o presente Termo não representa garantia de vínculo empregatício 
por qualquer período de tempo, de forma que tanto a Care Plus quanto o 
Colaborador poderão rescindir o contrato de trabalho a qualquer tempo e por 
qualquer motivo; e

(vi) Durante o período de vigência do contrato de trabalho ou outro 

instrumento jurídico que regule a relação entre o Colaborador e a Care Plus, e 
após o seu término, não poderá: (a) empregar, ter como cotista ou acionista, ou, 
ainda, aliciar, sugerir ou representar qualquer outro colaborador da Care Plus, 
salvo se esse tiver encerrado definitivamente seu contrato com a Care Plus há 
mais de 12 (doze) meses; (b) visitar, aliciar, sugerir ou solicitar a qualquer cliente 
ou parceiro comercial da Care Plus que se associe a ele ou a fazer negócios que, 
de qualquer forma, estejam ligados ou concorram com os negócios exclusivos 
e/ou serviços especializados da Care Plus; e (c) utilizar as em benefício próprio 
ou em benefício de terceiros, independentemente de se tratar de um benefício 
econômico ou outro tipo, informações às quais teve acesso na qualidade de 
empregado ou contratado da Care Plus, sob pena de ser caracterizada 
concorrência desleal, passível de sanções administrativas e outras penalidades 
cabíveis, podendo, ainda, ser responsabilizado por perdas e danos a que der 
causa.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. A tolerância por qualquer das Partes em exigir o cumprimento de 
quaisquer termos ou condições deste Termo, ou em exercer direitos dele 
decorrentes constituirá mera liberalidade, não implicando em renúncia, perdão, 
novação ou alteração dos termos aqui estabelecidos, podendo as Partes 
exercê-los a qualquer tempo. 

4.2. Os direitos e prerrogativas previstos neste Termo são cumulativos e não 
excluem quaisquer outros previstos em lei.

4.3. Na hipótese de qualquer cláusula deste Termo vir a ser declarada nula 
ou ineficaz, total ou parcialmente, por qualquer lei, norma ou regulamento 
aplicável, referida nulidade ou ineficácia não afetará, direta ou indiretamente, as 
demais cláusulas deste Termo, as quais permanecerão válidas e eficazes. As 
partes concordam em implementar as alterações e/ou adequações necessárias à 
cláusula declarada nula ou ineficaz, a fim de eliminar sua nulidade ou ineficácia.

4.4. O presente Termo será regido e interpretado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil e as partes elegem o foro da cidade de São Paulo 
para dirimir quaisquer questões relacionadas, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.




