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OBJETIVO
O sucesso da FastHelp tem sido construído com base na aplicação diária de nossos principais

valores:  responsabilidade, transparência, honestidade e compromisso sócio ambiental  ao

lidarmos uns com os outros e com o resto do mundo.

O nosso programa tem como principal objetivo direcionar os nossos colaboradores, clientes e

parceiros que conduzem os negócios e possuem parceria com a FastHelp.  
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MISSÃO

VALORES

Ser reconhecida no mercado pela

Excelência no atendimento e

pelos Resultados sustentáveis em

suas práticas de Gestão. 

Responsabilidade, Transparência, Performance, somos

uma empresa de GENTE!
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VISÃO

Proteger o ambiente digital do

nosso cliente, para o seu negócio

NUNCA PARAR!

 



POLÍTICA DE GESTÃO
INTEGRADA

"Atuamos com excelência em Segurança Segurança Digital para o negócio do cliente nunca

parar. Para isso, empregamos soluções integradas em segurança da informação, com foco em

tecnologia, pessoas e processos, de acordo com as melhores práticas de mercado". 

Nossos pilares de atuação são:
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Ofertar um portfólio diversificado de soluções líderes em segurança digital.

Atender o cliente de forma personalizada.

Fornecer suporte técnico especializado.

Proteger o ambiente digital do cliente conforme requisitos contratuais.

Garantir a disponibilidade mínima de sistemas, informações,  infraestrutura e serviços aos

clientes.

Buscar resultados que garantam o crescimento sustentável da FastHelp.

Melhorar o nível de qualidade do serviço e dos processos organizacionais.

Atrair, desenvolver e reter talentos.

Comunicar de forma efetiva com o ecossistema do negócio.



CONFORMIDADE COM AS LEIS
O Programa de Integridade é um instrumento de Governança Corporativa para a FastHelp,

uma vez que adota a criação e a revisão de normas e procedimentos internos para a tratativa

de furtos, desvio de mercadorias, corrupção, suborno, sabotagens, conflitos de

interesse, vazamento de informações, roubo de informações e/ou espionagem industrial,

descumprimento dos padrões de ética, descumprimento dos padrões de qualidade e

segurança, desrespeito à legislação, formação de cartel, fraudes em licitações e/ou em

processos concorrenciais (na venda ou em compras).

No âmbito financeiro atuaremos na prevenção de fraudes contábeis, sonegação fiscal, desvios

financeiros, desperdício de recursos, superfaturamentos, fraudes em reembolsos e utilização

inapropriada de recursos fornecidos pela organização.

No que se refere a gestão de pessoas abordaremos os aspectos relacionados ao assédio moral,

assédio sexual, discriminação, perseguição, descumprimento da legislação trabalhista ou

acordo sindical, abuso de poder, acidentes pessoais e materiais, acidentes ambientais, uso de

drogas e/ou bebidas alcoólicas, porte de armas, nepotismo, conflitos de interesse no

recrutamento e contratações.
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ANTICORRUPÇÃO
As Políticas de Combate à Corrupção na FastHelp têm por objetivo evitar ou impedir a prática de

atos em desconformidade com as regras legais vigentes, devendo ser observadas por todos os

colaboradores, clientes e parceiros  da FastHelp. 

O combate à corrupção, por meio da proibição de aceitar brindes, patrocínios ou doações, é,

primeiramente, prática a ser adotada por todos os colaboradores, incluindo gerentes e diretores.

Em caso de oferecimento de brindes, patrocínios ou doações por terceiros a quaisquer dos

colaboradores, o potencial beneficiário deverá recusar, de plano, a oferta. 

O oferecimento de brindes, presentes e hospitalidade por parte da FastHelp  não pode estar

atrelado à intenção de obter ganhos indevidos, de recompensar alguém por um negócio obtido

ou caracterizar troca de favores ou benefícios, seja de forma implícita ou explícita.

Nesse caso, antes de oferecer qualquer tipo de hospitalidade, brindes e presentes, deve-se

verificar se as regras locais estão sendo respeitadas, assim como as legislações que tratam de

suborno transnacional e nacional estão sendo observadas, além das regras internas da

instituição daquele que receberá a hospitalidade, brinde ou presente.
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PRESENTES E ENTRETENIMENTO
É vedado a empresa fazer doações a partidos políticos e a candidatos a cargos eletivos.

A FastHelp por meio de doações, pode prestar apoio e suporte financeiro a entidades e projetos

não governamentais de cunho filantrópico, desde que seja aferida a idoneidade ética da

entidade recebedora, assim como se a doação foi efetivamente utilizada para os fins solicitados.

A FastHelp pode patrocinar eventos com o intuito de fortalecer e divulgar seus serviços e

produtos, bem como fortalecer vínculo institucional com parceiros comerciais, desde que tal

patrocínio não signifique a obtenção de vantagens ou promessas de vantagens ilícitas.
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RELACIONAMENTO COM
CONTRATADOS
A FastHelp adota medidas de cautela na contratação de seus fornecedores e prestadores de

serviço, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de acordo com as práticas definidas na

Política de Seleção e Avaliação de Fornecedores, como por exemplo due diligence, certidões

negativas, entre outras.

A FastHelp  acompanha, de forma atenta, todos os serviços prestados por contratados, a fim de

evitar que estes pratiquem atos, em nome da FastHelp, que possam ser entendidos como

infrações à ordem jurídica vigente ou a Programa de Integridade e Código de Ética e Conduta.
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RELACIONAMENTO COM
CONTRATANTES
A FastHelp, sempre que possível, exige a adoção de cláusula padrão nos contratos que celebra,

com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, na condição de contratada fornecedora de

bens e/ou serviços, que diga respeito à legislação anticorrupção e ao seu Programa de

Integridade. 

Qualquer infração identificada a referida legislação, ou ao Programa de Integridade da FastHelp,

é passível de análise e adoção das medidas cabíveis, como a rescisão contratual, denúncia às

autoridades competentes, término da relação de trabalho com os colaboradores envolvidos,

entre outras consequências.
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ANTITRUSTE E CONCORRÊNCIA
É vedado a   FastHelp compartilhar com concorrentes informações próprias

confidenciais, concorrencialmente sensíveis ou relacionadas às estratégias da empresa.  Discutir,

negociar, fazer acordo com concorrentes sobre preços ou divisão de mercados e/ou

estabelecimento de limites de atuação no que se refere a territórios, produtos e/ou clientes, bem

como qualquer outra informação concorrencialmente sensível.

Deve ser reportado ao   Canal de Ouvidoria, qualquer conversa imprópria de iniciativa de um

concorrente ou a divulgação por ele, por qualquer meio, de

informações concorrencialmente sensíveis. 
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INTEGRIDADE NOS REGISTROS
A FastHelp cumpre a legislação vigente e para tanto possui procedimentos padronizados no que

diz respeito à:  

a.       lançamento fiscal dos tributos federais, estaduais/municipais;

b.     cancelamento de notas fiscais rejeitadas pelos tomadores de serviços, para evitar o

pagamento de tributos indevidos;

c.       correta classificação de NCM de suas mercadorias/serviços, para evitar arbitrariedades e/ou

ingerências dos tomadores de serviço;

d.       lançamento contábil para os bens que ficam à disposição dos tomadores de serviços.

 

A FastHelp esta atenta aos  registros contábeis, especialmente no que se refere às justificativas

relacionadas à necessidade de contratação de serviços, informações sobre o preço contratado e

preço de mercado, justificativa por eventual pagamento de valores acima do valor de mercado e

informações sobre a entrega do produto ou serviço.
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A FastHelp investe em mecanismos de proteção

e segurança de dados e informações, além de

tratativas que sejam formalizadas dentro ou fora

da organização e que envolvam seus

colaboradores.

Gravação de conversas e acesso a logs de

internet, por exemplo, são verificadas quando

houver indícios de que condutas desconformes

aos normativos vigentes possam ter ocorridas.

 
SEGURANÇA DA
INFORMAÇÃO
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O NOSSO CANAL DE OUVIDORIA É
ACESSÍVEL A TODOS, COM PRESERVAÇÃO

DA CONFIDENCIALIDADE DAS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À

APURAÇÃO.
TODOS ELOGIOS, SUGESTÕES,

RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS SÃO
DEVIDAMENTE APURADAS.

ACESSE:
WWW.HELLOETHICS.COM/FASTHELP
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https://www.helloethics.com/fasthelp
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