
Código de Ética e
Conduta da Meden Consultoria
Integridade e transparência: a base dos nossos valores.
Um guia prático de convivência e ética.





Mensagem aos colaboradores 
e parceiros profissionais
Com base nos valores da Meden Consultoria, nosso 
Código de Ética e Conduta foi desenvolvido. Nele você 
poderá encontar os princípios que fazem parte da nossa 
identidade.

Este documento foi criado para uso dos nossos sócios e 
colaboradores  e deve servir de referência para nossos 
prestadores de serviço e parceiros comerciais. Nosso 
intuito é que esse documento contribua no crescimento dos 
nossos profissionais e no desenvolvimento da empresa, 
que busca constantemente qualidade nos serviços ofereci-
dos.

Esperamos que esse guia auxilie na vivência dos funda-
mentos do nosso comportamento ético, e que sirva como 
referência no seu dia a dia. Através do seu comprometi-
mento temos certeza que será possível mantermos a con-
fiança e a credibilidade conquistada ao longo da nossa 
trajetória profissional Bem-vindo a Meden!  

. Antonio Nicolau
CEO



Visão

Missão
Nossa missão é ser reconhecida como a empresa que 
coloca seus conhecimentos a disposição dos seus clientes 
para atendê-los de forma eficiente e personalizada, pois 
sabemos que cada um deles tem sua história e precisa de 
um atendimento especial e único. Abordar os problemas 
por óticas diferentes, através de uma equipe multidiciplici-
nar, chegando ao melhor resultado é o nosso compromis-
so.

Nosso objetivo é ser referência no segmento, como a 
consultoria financeira brasileira que melhor atende e solu-
ciona as necessidades e expectativas dos seus clientes, 
colaborando sempre para o crescimento dos profissionais e 
dos parceiros com os quais se relaciona.

Nossa missão e visão nos ajudam a 
orientar nossos comportamentos éticos.

Missão e Visão
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INTEGRIDADE
E TRANSPARÊNCIA



Nossos valores

Código de Ética e Conduta

Nossos propósitos e valores são a base da nossa empresa. 
Acreditamos que só é possível construir confiança e resolver 
problemas importantes a partir deles.

São nossos valores que devem orientar nossos comporta-
mentos internamente e externamente, gerando assim confia-
ça, um ambiente de trabalho saudável  e qualidade no 
serviço oferecido.

Integridade e transparência na maneira 
como fazemos negócio 

Respeito uns com os outros 

Compromisso com o trabalho e 
na utilização da informação

Trabalho em equipe



COMPORTAMENTO
CORPORATIVO
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Relacionamento

Visão global e para empresa

Capacidades técnicas

“ Acreditamos uns nos outros e no 
valor da diversidade de pensamento, 
por isso apostamos em uma equipe 
multidiciplinar, que colabora a partir 
de óticas diferentes para o trabalho.”  

Maurício Emerick - Sócio Diretor

Pontos fundamentais para o 
profissional Meden:

Ambiente corporativo e 
o valor do trabalho em 
equipe
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Comportamento corporativo:
tomada de decisão

Acordar o caminho 
a ser seguido

Comunicar
Avaliar 

a situação

Reconhecer 
o problema

Quando não sabemos qual atitude tomar diante de um 
determinado problema, o que fazer? Para ajudarmos 
você nesses momentos, elaboramos um guia simples 
que pode auxiliar nas tomadas de decisão do dia a dia.



Comportamento corporativo:
parceiros profissionais e equipe

INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA
Prezamos honestidade e transparência em 
nossas opiniões profissionais  e relacionamen-
tos comerciais internamente e externamente. 

RESPEITO E COMPROMETIMENTO
Colocamos nossos conhecimentos a disposi-
ção dos clientes para atendê-los de forma 
eficiente e personalizada, pois sabemos que 
cada um deles tem sua história e precisa de 
um atendimento especial e único.
  

COMPROMISSO NA UTILIZAÇÃO 
DA INFORMAÇÃO
Temos compromisso ético com o sigilo das 
informações enviadas por nossos clientes. 
Todas as informações compartilhadas com 
nossa equipe são utilizadas de acordo  com as 
leis aplicáveis. Proibimos o uso de informações 
confidenciais sobre os nossos clientes para 
outros fins.

Código de Ética e Conduta



SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
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Compromissos corporativos: 
responsabilidades de todos

Cumpimento da Lei

Propriedade intelectual 
e confidencialidade

 
 O uso de informações classificadas como confidenciais 
devem ser utilizadas exclusivamente para fins profissio-
nais. O sigilo das informações é exigido durante e 
após a vigência do contrato estabelecido. Independen-
te de como recebemos as informações, sejam verbal-
mente, em papel, por e-mail, whatsapp ou de qualquer 
outra forma, a confidencialidade da informação deve 
estar segura. A segurança da informação é a base da 
confiança contruida entre nossa equipe, parceiros 
profissionais e nossos clientes.

Devemos ser responsáveis e éticos 
com todos os nossos clientes, cola-
boradores e parceiros.
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Termo de compromisso
Declaro que estou de acordo com o Código de Ética e 
Conduta da Meden Consultoria e me comprometo a 
segui-lo enquanto colaborador, estagiário, fornecedor 
ou prestador de serviço. 

Tenho o compromisso de preservar as informações 
estratégicas da Meden, assim como a de seus clientes 
e garantir o sigilo absoluto das informações obtidas e 
geradas no desempenho das minhas atividades.

Rio de Janeiro,    de          20

Assinatura

CPF / CNPJ






