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CONEXIG VALORES 

A CONEXIG foi criada a partir de 10 princípios fundamentais que foram inicialmente identificados como 

nosso primeiro conjunto de Valores Corporativos. São eles: PESSOAS E CLIENTES EM PRIMEIRO 

LUGAR, OBJETIVIDADE, PERSEVERANÇA, SUSTENTABILIDADE, COERÊNCIA, TRANSPARÊNCIA, 

ATENÇÃO AOS DETALHES, INOVAÇÃO, ÉTICA e ESCOPO. Esses valores foram elementos fundamentais 

da nossa start-up e que serviram para alinhar as expectativas dos nossos sócios originais em relação 

ao negócio que queríamos criar. Embora a nossa Missão e Visão permaneçam essencialmente as 

mesmas, o desenvolvimento do nosso negócio e a crescente incorporação das características e visão 

partilhada dos nossos sócios resultaram na revisão dos nossos Valores, com o objetivo de garantir que 

eles sirvam como um guia mais fácil de seguir quando da implementação das nossas ações cotidianas. 

A CONEXIG é uma empresa global de consultoria e serviços especializados que será conhecida 

incorporando nossos valores revisados em tudo o que fazemos. Com isso em mente, os VALORES 

CONEXIG atualizados estão descritos abaixo. Embora os valores fundamentais continuem sendo 

chamados como tal e continuem sendo a pedra fundamental da CONEXIG, no futuro, nossas ações e 

comportamentos serão guiados pelos cinco valores a seguir: 

 

ÉTICA 

Vivemos eticamente e sempre em conformidade com os regulamentos, as expectativas da 
sociedade e os bons costumes. Lideramos pelo exemplo, com integridade e honestidade. 

 

TRANSPARÊNCIA 

Somos transparentes em tudo o que fazemos. Desde recrutamento e análises de desempenho, 
previsões dos valores a serem agregados aos clientes, ou até mesmo a comunicação de más 
notícias. Sempre nos comunicaremos abertamente. 

 

PESSOAS E CLIENTES EM PRIMEIRO LUGAR 

Valorizamos nosso pessoal tanto quanto nossos clientes, e nossos clientes tanto quanto nosso 
pessoal. Nós existimos apenas em razão deles. Apoiamos e tratamos nossas equipes de 
maneira igualitária e justa, promovendo o desenvolvimento, a inclusão e o equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional. 

 

INOVAÇÃO 

Estamos abertos e nos esforçamos para inovar constantemente em todos os aspectos de 
nossos negócios, desde a simples entrega ao treinamento e efetiva operação. Somos líderes 
arrojados. 

 

ORIENTADOS POR ESG 

Retribuímos à sociedade, promovemos a igualdade e os direitos humanos e respeitamos o 
meio ambiente em tudo o que fazemos. 
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ESTES SÃO OS NOSSOS 10 VALORES FUNDAMENTAIS: 

PESSOAS E CLIENTES EM PRIMEIRO LUGAR – Valorizamos nosso pessoal tanto quanto nossos clientes, 

e nossos clientes tanto quanto nosso pessoal. Nós existimos apenas em razão deles. Apoiamos e 

tratamos nossas equipes de maneira igualitária e justa, promovendo o desenvolvimento, a inclusão e 

o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 

OBJETIVIDADE – Só diremos, faremos ou escreveremos o que for necessário e justo, sempre com foco 

na proteção ou geração de valor. Somos práticos. 

PERSEVERANÇA – Nossa equipe trabalha arduamente e buscará com resiliência o cumprimento dos 

objetivos de cada tarefa, ante qualquer desafio. 

SUSTENTABILIDADE – Retribuímos à sociedade, promovemos a igualdade e os direitos humanos e 

respeitamos o meio ambiente em tudo o que fazemos. 

COERÊNCIA – Somos lógicos e consistentes local e globalmente. A qualidade da nossa equipe e a de 

nossos serviços é assegurada por meio de programas estruturados de QA/QC e capacitação. 

TRANSPARÊNCIA – Somos transparentes em tudo o que fazemos. Desde recrutamento e análises 360º 

de desempenho, previsões dos valores a serem agregados aos clientes, ou até mesmo a comunicação 

de más notícias. Sempre nos comunicaremos abertamente. 

ATENÇÃO AOS DETALHES – Nossa equipe é selecionada e capacitada para garantir o nível adequado 

de atenção aos detalhes exigido em cada situação específica. Nossas opiniões são sólidas, objetivas e 

baseadas em fatos. 

INOVAÇÃO – Estamos abertos e nos esforçamos para inovar constantemente em todos os aspectos de 

nossos negócios, desde a simples entrega ao treinamento e efetiva operação. Somos líderes arrojados. 

ÉTICA – Vivemos eticamente e sempre em conformidade com os regulamentos, as expectativas da 

sociedade e os bons costumes. Lideramos pelo exemplo, com integridade e honestidade. 

ESCOPO – Temos os pés no chão. Estamos perto de nossos clientes e entendemos sua língua, cultura 

e negócio. Mas também temos liderança colaborativa global e uma equipe coesa. 


