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Mensagem do Chris
Nosso Código de Conduta Comercial garante que todos os colaboradores, 
executivos e membros do conselho tenham a orientação para agir de maneira 
consistente com nossos valores. Estamos comprometidos com a tomada 
de decisões, comportamentos éticos e para cumprir a lei firmes em nossos 
esforços para incorporar o Informação para o bem®. O código é o padrão 
pelo qual operamos uns com os outros, nossos consumidores, clientes, 
fornecedores e parceiros de negócios e sustenta nossa promessa de marca.

Todos na TransUnion são obrigados a assinar o código de conduta anualmente. 
Esse ato de conformidade é necessário para criar consciência, mas precisamos 
ir além da conformidade com a convicção. Nossas ações devem refletir os 
comportamentos e expectativas descritos no código. É vital que estejamos 
bem informados, revisemos o código com frequência e nos dediquemos a 
agir de acordo com nossos valores e crenças. Isso resulta em uma equipe 
comprometida com a conduta ética e cumpridora da lei com integridade em 
todos os aspectos de nossos negócios.

Obrigado por seu compromisso pessoal em manter a TransUnion e nossas 
partes interessadas na linha de frente de suas decisões, para que todos 
possamos ter sucesso contínuo. 

Atenciosamente,

Chris Cartwright 
Presidente e CEO 
TransUnion
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Nossos valores e crenças
O Código de Conduta Empresarial é o pilar para a forma como trabalhamos. O Código 
reflete nossa crença em fazer negócios da maneira certa — a afirmação do Informação para 
o Bem®. Acreditamos em operar com os mais altos padrões éticos em tudo o que fazemos. 
Tratamos as informações com responsabilidade. Isso é a base de todas as decisões que 
tomamos e a forma como interagimos uns com os outros, com consumidores, com nossos 
clientes, fornecedores e parceiros de negócios. 

Há vários anos, a TransUnion assumiu um grande esforço para entender, sob o ponto de 
vista dos colaboradores, o que eles acreditavam ser o mais importante para a empresa.  
A lista de qualidades resultante levou aos valores e crenças sob os quais operamos hoje. 

Agimos com honestidade, 
confiança e respeito em todas 
as nossas interações e em 
tudo o que fazemos.

Ganhamos confiança e 
construímos relações 
duradouras, cumprindo 
aquilo que prometemos.

Aspiramos a oferecer hoje 
as soluções de amanhã.

Reconhecemos que cada 
um de nós é essencial para 
o nosso sucesso.

Na TransUnion, valorizamos:

Integridade

Clientes Inovação

Pessoal



Penso como 
um cliente

Colocamo-nos no lugar do nosso 
cliente para que possamos prever 
suas necessidades e estar prontos 
com as soluções. Os objetivos do 
cliente são os nossos objetivos.

Digo aquilo 
que preciso 

dizer
Dedicamo-nos e adotamos 

a comunicação direta e 
sincera, bem como o debate 

honesto e saudável.

Tomamos decisões oportunas, 
informadas e claras. Movemo-nos 
com rapidez e agilidade para fazer 

as coisas e entregar resultados.

Assumimos a nossa diversidade e 
reconhecemos o valor e a contribuição 

de cada indivíduo. Fazemos parte de 
uma equipe e entendemos como o nosso 

próprio trabalho contribui para as nossas 
vitórias e derrotas.

As crenças que nos ajudam 
a ser bem-sucedidos...

Inovo e 
inspiro

Trazemos novas ideias para o trabalho e 
inspiramos os outros a fazer o mesmo. 

Somos um catalisador de mudanças 
e estamos dispostos a agir com base 

em nossas ideias para levar a empresa 
adiante e ao crescimento.

Eu faço a diferença,  
assim como você 

também faz
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Sou  
responsável  

por isso
Consideramos responsáveis  

nós mesmos e os demais. 
Admitimos os nossos êxitos e 

aprendemos com nossas falhas.

Ajo de forma 
decisiva e cumpro 

minhas tarefas 
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Somos todos responsáveis 
O Código de Conduta Empresarial da TransUnion aplica-
se a todos os colaboradores, executivos e membros da 
diretoria da TransUnion e suas subsidiárias (observando 
que a conformidade com este Código está sujeita a outros 
documentos e acordos regentes da TransUnion). Esperamos 
que consultores, prestadores de serviços e outras pessoas 
que trabalham em caráter temporário para a TransUnion 
sigam os princípios descritos neste documento durante  
o tempo em que trabalharem para nós. 

Ser um colaborador da TransUnion 
significa que você:
• Mantém os mais altos padrões de conduta ética. Isso 

significa ser profissional e respeitoso ao desempenhar 
suas responsabilidades com a TransUnion. Você deve ser 
honesto em todas as comunicações comerciais. Você 
não deve apoiar ou participar de quaisquer atividades que 
possam causar constrangimento à TransUnion ou levar a 
uma propaganda negativa sobre nós ou nossos clientes.

• Leia, compreenda e siga todas as políticas da 
TransUnion, que incluem não apenas este Código de 
Conduta Empresarial, mas também todas as políticas, 
procedimentos e normas que se aplicam às suas 
responsabilidades na TransUnion. Você é obrigado  
a atestar formalmente a sua conformidade com este 
Código todos os anos, como uma condição de seu 
vínculo empregatício.

• Conduza negócios em total conformidade e em letra  
e espírito com todas as leis, regras, regulamentos  
e ordens judiciais que se aplicarem à TransUnion.

Além disso, se você for gerente, 
isso significa que você deve:
• Conhecer o Código e promover uma cultura de conduta 

ética nos negócios.

• Apoiar sua equipe na localização de todas as políticas  
da TransUnion e confirmar que elas foram lidas  
e entendidas pela equipe.

• Responder às perguntas dos colaboradores sobre as 
políticas da TransUnion e, quando estiver em dúvida 
sobre o curso de ação correto, buscar conselho e 
orientação de seu gerente.

• Nunca tolerar qualquer conduta ou atividade  
que possa levantar questões sobre a honestidade  
e integridade da TransUnion, ou sua conformidade 
com as normas jurídicas.

• Incentivar todos em nossa organização a manifestar 
suas preocupações quando elas surgirem.

• Relatar as violações do código das quais você 
tomar conhecimento à linha direta. Se você 
tomar conhecimento de má conduta, poderá ser 
responsabilizado por deixar de tomar a  
ação apropriada. 

• Implementar com Recursos Humanos procedimentos 
disciplinares adequados depois da ocorrência 
confirmada de uma violação do Código. 

Nossas normas jurídicas exigem que você 
conduza negócios em plena conformidade 
com a letra e o espírito de todas as leis, 
regras, regulamentos e ordens judiciais 
que se aplicam à TransUnion.

Essas normas jurídicas podem ser 
refletidas nas políticas da TransUnion, em 
informações descritas pelo seu gerente ou 
em informações discutidas com você pelo 
nosso Departamento Jurídico.

As políticas da TransUnion incluem este 
Código de Conduta Empresarial, bem 

como as diversas políticas, procedimentos 
e normas que têm sido adotados em nível 
de empresa e de unidade de negócios.

Você pode encontrar todas as políticas de 
conformidade na página de conformidade 
do site da intranet da TransUnion.

Você também pode solicitar ao seu 
gerente ou ao gerente de Recursos 
Humanos cópias das políticas aplicáveis.

O Conselho de Administração 
da TransUnion reavalia 
periodicamente o nosso Código de 
Conduta Empresarial. Isso inclui 
a confirmação de que nossos 
gerentes estão fornecendo o 
“tom da liderança” apropriado 
para incentivar o cumprimento 
deste Código, das políticas da 
TransUnion e das normas jurídicas.

Você 
sabia?
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Conformidade com nosso 
Código de Conduta 
Empresarial
Espera-se que você use o bom senso e cumpra este  
Código de Conduta Empresarial e todas as políticas  
e procedimentos da empresa.

Se você violar este Código ou qualquer política e 
procedimento da empresa, entre outras coisas, ao não 
relatar uma violação conhecida ou suspeita, retiver 
informações relacionadas a uma violação ou autorizar ou 
conscientemente permitir que um subordinado execute 
uma violação:

Você pode se expor e expor a TransUnion a uma 
responsabilidade civil, criminal ou financeira.

Você pode prejudicar a reputação e posição competitiva  
da TransUnion.

Você pode sujeito a medidas disciplinares, incluindo 
possível demissão e/ou processo criminal.

Dispensas
Se você for membro do Conselho de Administração  
da TransUnion ou um executivo da TransUnion, apenas 
o Conselho de Administração ou o Comitê de Auditoria 
e Conformidade do Conselho de Administração poderá 
fornecer a você uma dispensa deste Código. Todas 
essas dispensas devem ser prontamente divulgadas 
publicamente, conforme exigido por lei ou regulamento da 
bolsa de valores aplicável. Para todos os demais, apenas o 
diretor jurídico da TransUnion pode aprovar uma dispensa.

Relato de violações 
conhecidas ou suspeitas
Os colaboradores devem relatar imediatamente qualquer 
possível não conformidade com este Código. Além disso, 
eles devem relatar imediatamente:

Qualquer contabilidade, controles contábeis internos ou 
assuntos de auditoria questionáveis

Qualquer possível não conformidade com os requisitos 
legais e regulatórios aplicáveis

Qualquer suposta retaliação contra colaboradores e outras 
pessoas que fazem um relato de boa-fé sob este Código

Os relatórios podem ser feitos de qualquer uma das 
maneiras descritas abaixo. Para obter orientação adicional, 
você pode ler a Política de Delação do Conselho 
de Administração.

Caso tenha dúvidas sobre as suas 
responsabilidades profissionais, leis 
ou políticas aplicáveis da TransUnion,  
converse com seu gerente. 
 
Caso você se sinta desconfortável em 
falar com o seu gerente, procure a 
Linha Direta da TransUnion. 

Lembre-se, você receberá 
treinamento anual sobre o 
Código, bem como sobre outras 
políticas. Você deve confirmar 
que leu, entendeu e cumprirá  
o Código. 

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Whistleblower - English.pdf
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Dicas e diretrizes 
Quando confrontado com uma situação em que você tenha 
uma preocupação, lembre-se destas etapas:

1. Certifique-se de conhecer todos os fatos. Até onde você 
sabe, você deve fornecer o máximo de detalhes  
e informações factuais possível. 

2. Entenda exatamente o que você está sendo solicitado  
a fazer. Parece certo? Ou parece antiético ou impróprio? 
Use o seu julgamento e o bom senso.

3. Esclareça sua responsabilidade e função. Seus colegas 
de trabalho e companheiros estão informados? Existe 
uma responsabilidade compartilhada? Ela pode ajudar  
a fazer com que outros se envolvam e discutam  
o problema.

4. Discuta o problema com seu gerente. Isso é básico para 
todas as situações. É responsabilidade do seu gerente 
ajudar a resolver problemas. Se, por algum motivo, seu 
gerente não ajudá-lo, você deve procurar a Linha Direta 
da TransUnion.

5. Procure a ajuda de outros recursos da TransUnion. Caso 
você sinta que não pode discutir o assunto com o seu 
gerente, discuta-o com seu representante de Recursos 
Humanos, o ou alguém do Departamento Jurídico 
da TransUnion. Eles farão com que você obtenha a 
orientação de que precisa. Ignorar  
a questão não é uma opção aceitável.

Você pode relatar ou perguntar 
sobre suspeitas de violação  
com confiança e sem medo  
de retaliação.

O seu anonimato será  
protegido ao máximo possível 
caso você contate a Linha  
Direta da TransUnion.

A TransUnion não permitirá 
nenhum tipo de retaliação 
contra você por fazer  
perguntas ou relatar, de  
boa-fé, possíveis violações  
do Código de Conduta 
Empresarial.
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Relações comerciais  
e clientes
É importante preservar os nossos valores e crenças ao 
selecionar onde e com quem fazemos negócios. Isso 
inclui nossos clientes e todos os terceiros que nos 
ajudam a satisfazer as necessidades dos nossos clientes 
e consumidores. Queremos trabalhar com pessoas e 
empresas que compartilhem do nosso compromisso com 
uma conduta empresarial ética.

Cumprimos com todos os termos e condições de 
nossos contratos com nossos clientes, vendedores, 
fornecedores, agentes e outros terceiros. Esperamos que 
eles façam o mesmo.

Caso você tome conhecimento de que tenha ocorrido, ou 
está a ponto de ocorrer uma violação de qualquer acordo 
celebrado por ou com a TransUnion, você deve informar 
imediatamente ao seu gerente. O seu gerente, por sua 
vez, deve então informar o Departamento Jurídico da 
TransUnion.

Negócios com o governo
Regras e obrigações especiais se aplicam a 
acordos comerciais com autoridades ou agências 
governamentais.

Autoridades ou agências governamentais incluem 
fontes governamentais, bancos estatais, provedores 
de telecomunicação ou outros tipos de prestadores de 
serviços.

Você não deve fazer uma oferta ou responder a uma 
proposta para fazer negócios com uma autoridade 
ou agência governamental, a menos que seu gerente 
tenha autorizado e recebido a aprovação prévia para a 
operação do Departamento Jurídico da TransUnion.

Informações confidenciais, 
ativos, violação de dados  
e utilização de sistemas
Proteger as informações é a nossa prioridade máxima, 
e todos na TransUnion têm a responsabilidade de 
proteger a privacidade e a segurança de nossos ativos. 
A informação é um elemento essencial para o nosso 
negócio e posição competitiva. 

Você não está autorizado a acessar informações 
confidenciais da TransUnion, informações confidenciais 
da empresa ou informações pessoais relacionadas 
a colaboradores, clientes ou consumidores se não 
estiverem relacionadas às suas funções de trabalho. 
Você nunca deve compartilhar informações exclusivas 
sobre a TransUnion, nossos clientes, consumidores ou 
quaisquer outros terceiros com qualquer pessoa externa 
ou dentro da TransUnion que não esteja autorizada a 
receber essas informações, incluindo cônjuges, amigos, 
parceiros comerciais, clientes e fornecedores. 

Você só pode usar a rede de computadores da 
TransUnion, sistema de e-mail, materiais, ideias, 
produtos, serviços e propriedade para fins que estejam 
diretamente relacionados ao nosso negócio. Você é 
obrigado a manter todas as senhas associadas aos 
equipamentos e nossos sistemas de computador de 
maneira confidencial a todo momento e de acordo com  
o nosso programa de Segurança da Informação.

Seu uso também deve estar em conformidade com as 
políticas e normas jurídicas aplicáveis da TransUnion. 
Ativos, incluindo dados em posse da TransUnion, 
nunca devem ser usados, removidos, transferidos ou 
emprestados, a menos que o seu gerente, Segurança 
da Informação ou os departamentos Jurídico ou de 
Conformidade tenham aprovado e a ação esteja em 
conformidade com as Políticas da TransUnion.

O uso de sistemas de computadores da TransUnion é  
de critério exclusivo da TransUnion. Você deve assegurar 
e proteger todos os computadores e equipamentos de 
telecomunicações como telefones celulares, dispositivos 
de e-mail sem fio e laptops designados para você. 

Nossos clientes e consumidores
Nossos valores e crenças estão no centro de como trabalhamos juntos; honrá-los  
é fundamental para manter nossos compromissos de negócios, pois eles são parte 
importante do sucesso da TransUnion. Fazemos o que dizemos que vamos fazer.  
Fornecemos serviços que acreditamos que atendem ou superam as expectativas  
dos consumidores e de nossos clientes. 
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Você deve seguir todas as políticas, medidas de segurança 
e controles internos da TransUnion para sistemas de 
computador e comunicação, incluindo dispositivos 
eletrônicos portáteis, laptops, telefones e outros 
dispositivos de armazenamento fornecidos pela TransUnion 
ou usados em conexão com seus negócios.

Privacidade da informação
A TransUnion está comprometida em cumprir as leis 
aplicáveis de privacidade e proteção de dados, pois 
proteger a privacidade das informações pessoais é  
a coisa certa a fazer. 

Não proteger adequadamente a privacidade e a segurança 
de informações pessoais pode afetar o desempenho,  
o valor e a reputação da TransUnion. Isso também pode 
prejudicar nossas relações de consumo e de negócios  
e resultar em responsabilidade legal.

Ao lidar com informações pessoais do consumidor, você 
deve cumprir as políticas, procedimentos e normas legais 
da TransUnion. Entre em contato com o Departamento 
Jurídico e de Segurança da Informação da TransUnion se 
não souber como lidar com questões de proteção  
de dados e privacidade.

Você está estritamente proibido de:

• Fornecer informações pessoais sobre outra pessoa a 
uma pessoa sem um propósito legítimo e autorização 
adequada para recebê-las;

• Obter ou modificar um relatório de consumidor ou 
informações deste relatório em violação de qualquer 
política da TransUnion ou legislação aplicável; e

• Ajudar qualquer pessoa a obter ou modificar a 
informação do consumidor, produtos ou serviços 
oferecidos pela TransUnion, a menos que em 
conformidade com as políticas e procedimentos da 
TransUnion e a legislação aplicável. 

Posso? Enviar arquivos da empresa 
para minha conta de e-mail pessoal 
para que eu possa analisá-los mais 
tarde? 

Não. O uso de contas de e-mail 
pessoais para enviar e receber 
e-mails de negócios da TransUnion 
é proibido. Consulte a Política do 
Departamento de Segurança da 
Informação e a página da intranet 
para saber mais.

E se? Fiquei sabendo de um possível 
problema de dados, como uso ou acesso 
indevido de dados do consumidor.  
O que devo fazer?

Você deve notificar seu gerente 
imediatamente. Ele ou ela irá, 
então, notificar o Departamento de 
Conformidade Global e o Departamento 
de Segurança da Informação. Para saber 
mais sobre como relatar um problema 
de dados, leia Declaração da Política 
de Conformidade n.º 0245 – Gestão de 
problemas empresariais.

A TransUnion frequentemente 
monitora o uso de sistemas de 
computadores, incluindo e-mail 
e correio de voz para garantir a 
conformidade com as políticas  
da TransUnion.

Para obter informações adicionais, 
consulte os Formulários de 
Política e Contrato da TransUnion 
encontrados no The Hub.

Você 
sabia?

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Enterprise Issue Management.pdf?Web=1
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Você pode relatar 
preocupações de 
ética anonimamente 
através da linha direta 
na internet.

Proteger a TransUnion é tarefa de todos. 
Caso tenha preocupações sobre algum 
problema na TU, como proteção de dados, 
privacidade, segurança dos funcionários, 
comportamento ético ou qualquer outro 
risco, manifeste-se!

Encaminhe por e-mail suas dúvidas sobre 
o Programa de Gestão de Problemas para 
SpeakUp@transunion.com. 

Se você desejar permanecer anônimo, 
poderá usar a Linha Direta da TransUnion 
para relatar o incidente; veja a lista  
de números de telefone na seção  
Obter ajuda.

https://thehub.transunion.com/Departments/LegalandCompliance/Pages/Enterprise-Compliance-TransUnion-Hot-Line-and-Online-Hot-Line.aspx
mailto:SpeakUp@transunion.com
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Antitruste, leis de 
concorrência, negociação 
justa e empréstimos justos

A TransUnion procura superar a concorrência de maneira 
justa e honesta. É nossa responsabilidade compreender 
as necessidades dos nossos clientes e satisfazê-las 
oferecendo serviços de qualidade em condições  
e preços competitivos.

As leis antitruste e de concorrência regulam as 
negociações com concorrentes, clientes, distribuidores 
e outros terceiros. Todos os membros da equipe da 
TransUnion devem entender como as leis de concorrência 
e antitruste afetam seu trabalho diário. Você deve estar em 
total conformidade e consistente com as leis aplicáveis  
de concorrência e antitruste. 

Essas leis proíbem acordos com um concorrente 
para definir quaisquer termos de venda (como preços, 
descontos e condições de crédito) e limitam as 
informações que a TransUnion pode compartilhar com 
concorrentes. Devido a esses riscos, você está proibido de 
discutir assuntos competitivos com qualquer concorrente 
sem autorização prévia do Departamento Jurídico  
da TransUnion.

Além disso, temos um forte compromisso para garantir que 
nossos clientes de instituições financeiras estejam confiantes 
em sua capacidade de tomar decisões de empréstimos com 
base nas informações fornecidas pela TransUnion. Os produtos 
e serviços da TransUnion são usados pelos credores de acordo 
com as leis de empréstimos justos. Essas leis protegem as 
pessoas contra discriminação no processo de empréstimo.

Você não poderá:
• Discutir ou entrar em qualquer entendimento com 

concorrentes sobre preços, limites de produção, produtos, 
serviços, clientes ou territórios.

• Discutir ou entrar em qualquer entendimento com 
concorrentes com relação a boicote de determinados 
clientes, mercados, concorrentes ou fornecedores.

• Usar informações comerciais confidenciais ou proprietárias 
de outra empresa para conquistar clientes.

• Induzir funcionários antigos ou atuais de outras empresas 
a compartilhar informações confidenciais com você.

• Fazer comentários depreciativos sobre os produtos, 
serviços ou ações de qualquer um dos concorrentes  
da TransUnion.

Nossa empresa e as partes interessadas
Nossos valores e crenças não apenas guiam nossas ações com clientes e consumidores; eles 
são essenciais na forma como gerenciamos nossa empresa e agregamos valor às nossas partes 
interessadas. Como um negócio bem-sucedido, todos temos interesse em proteger a empresa. 
Empenhamo-nos para obter o sucesso financeiro por meio do crescimento do nosso negócio  
e da realização de um lucro razoável. Implementamos controles para gerenciar nossos riscos  
e criar registros confiáveis. E mantemos uma comunicação aberta com os nossos investidores  
e os mantemos a par de todos os desenvolvimentos relevantes. 

O que é Antitruste?
 
Antitruste geralmente se refere a 
leis estabelecidas para proteger a 
negociação e o comércio de restrições 
ilegais e monopólios ou práticas 
comerciais desleais.

Tais leis existem para preservar uma 
economia justa e competitiva.

As violações dessas leis podem levar  
a duras sanções penais, bem como  
multas civis.

Para mais informações sobre as leis 
antitruste e de concorrência, leia a 
publicação da TransUnion, o Guia de  
Leis Antitruste e Concorrência, que  
está disponível no website da intranet  
da TransUnion.
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É nossa política tratar todos os consumidores de 
forma justa com base em fatores de negócios legítimos 
necessários para avaliar a solvabilidade, sem levar em 
conta as características protegidas. Nos Estados Unidos, 
as leis de empréstimo justo definem essas características 
protegidas como raça ou cor, religião, nacionalidade, sexo, 
estado civil, idade, renda derivada de qualquer programa 
de assistência pública ou exercício dos direitos de um 
consumidor previstos em lei.

É ilegal para credores usar informações obtidas para 
discriminar um candidato com base em características 
protegidas em todos os aspectos de uma transação  
de crédito. 

O que são as leis de 
empréstimo justo?
 
São leis federais que protegem 
os consumidores de práticas 
de empréstimo injustas, 
discriminatórias e predatórias.

As leis de empréstimo justo 
proíbem a discriminação 
contra um indivíduo ou grupo 
de pessoas com base em 
uma ou mais características 
protegidas.

Subornos, incentivos, 
propinas e recompensas
Todos os colaboradores, membros da diretoria, executivos, 
terceiros, representantes ou agentes da TransUnion devem 
conduzir negócios em seu nome de forma honesta, sem 
recorrer ao uso de práticas de suborno, incentivo ou 
corrupção para obter uma vantagem injusta. A TransUnion 
tem uma política de tolerância zero para essas práticas e está 
comprometida apenas com os mais altos níveis de abertura, 
integridade e responsabilidade.

Leis anticorrupção
A TransUnion deve cumprir todas as leis antissuborno e 
anticorrupção dos países ou nações nos quais a TransUnion 
atua. Ao atuar para ou em nome da TransUnion, você não deve:

• Fazer, prometer, oferecer ou entregar qualquer doação, 
presente, favor, pagamento, contribuição ou outra 
gratificação, a um funcionário ou empregado de qualquer 
governo ou agência governamental, ou qualquer pessoa 
que concorra a um cargo público.

• Fazer pagamentos indiretos para organizações associadas 
a tal empregado, funcionário ou pessoa. Por exemplo, 
você não pode fazer pagamentos indiretos por meio de 
honorários advocatícios, comissões de vendas, comitês 
ou partidos políticos, ou honorários de consultor.

Você está autorizado a fazer pagamentos que sejam 
legalmente exigidos, tais como taxas de licenças, autorizações 
ou outras despesas oficiais necessárias por lei ou norma para 
fazer negócios.

No entanto, antes de autorizar qualquer pagamento, você 
deve confirmar com o seu gerente se o pagamento foi 
aprovado pelo Departamento de Contabilidade da TransUnion.

Você deve entrar em contato com o Departamento Jurídico 
local para obter orientação se não tiver certeza se pode estar 
lidando com um funcionário público ou tiver outras dúvidas 
sobre o cumprimento das leis antissuborno. Sempre fale  
e relate qualquer suspeita de atividade de suborno.

Presentes, entretenimento  
e refeições
Você pode dar ou aceitar presentes ou entretenimento de 
clientes ou fornecedores apenas se eles forem ordinários, 
razoáveis e de valor limitado.

Tais presentes ou entretenimento não devem violar nenhuma 
normal legal ou padrão ético geralmente aceito, incluindo  
as normas da organização do destinatário.

Você pode ser convidado ou ser anfitrião em funções 
habituais de negócios, tais como refeições, desde que sejam 
para fins comerciais válidos e de custo razoável. 

É possível obter informações adicionais na Declaração de 
política de conformidade nº 0226 – presentes, entretenimento 
e contribuições.

Se você desejar entrar em 
uma atividade com qualquer 
concorrente, você deve obter 
a aprovação de seu gerente e 
a aprovação do Departamento 
Jurídico da TransUnion com 
antecedência.

Você 
sabia?

http://www.transunion.com/
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O que é suborno?

Suborno é a oferta, promessa, 
doação, exigência ou aceitação 
de uma vantagem como incentivo 
para uma ação que é considerada 
ilegal, antiética, que configure 
uma violação da confiança ou 
desempenho inadequado  
de uma função ou atividade.

A TransUnion conduz negócios apenas com clientes, 
fornecedores e outros indivíduos respeitáveis envolvidos 
em atividades comerciais legítimas, com fundos derivados 
de fontes legítimas. As etapas para conformidade incluem:

• Conhecer seus parceiros de negócios: quando 
apropriado, conduzir avaliações de integridade ou 
garantir que a outra parte tenha sido analisada e 
aprovada para fazer negócios com a TransUnion e  
estar familiarizado de modo geral com suas práticas  
de negócios

• Monitoramento da atividade financeira: observar 
e registrar transações consistentes com todas as 
políticas e procedimentos estabelecidos

• Manter registros completos: manter registros 
atuais, completos e precisos de todas as transações 
comerciais

• Relatar qualquer atividade suspeita: alertar 
imediatamente o Departamento Jurídico da 
TransUnion sobre qualquer atividade suspeita

• Cooperar plenamente com as autoridades legais  
e regulatórias encarregadas da aplicação das leis  
de combate à lavagem de dinheiro

Conflito de Interesses e 
oportunidades de negócios
Um conflito de interesses surge quando seu interesse 
privado interfere (ou parece interferir) de alguma forma 
com os interesses da TransUnion ou sua objetividade  
e eficácia como membro da equipe da TransUnion.  
Por prejudicar a sua capacidade de fazer julgamentos 
objetivos, qualquer conflito de interesses, ou mesmo algo 
que pareça ser um conflito de interesses, deve sempre ser 
evitado. No entanto, se o conflito não puder ser evitado, 
você deve divulgá-lo e buscar a aprovação do seu gerente 
do Departamento de Recursos Humanos da TransUnion.

Leis de combate à lavagem 
de dinheiro
A TransUnion está empenhada em cumprir integralmente 
todas as leis e regulamentos de combate à lavagem de 
dinheiro. A lavagem de dinheiro envolve a ocultação da 
origem do dinheiro obtido ilegalmente, como por meio 
de transações de drogas, suborno, terrorismo ou fraude. 

Você pode apoiar os partidos políticos ou 
candidatos a cargos públicos de sua escolha 
com os seus próprios fundos, desde que 
você não insinue que a sua ação é feita  
em nome da TransUnion.

Você não pode fazer uma contribuição 
política com fundos da TransUnion ou 
solicitar reembolso da TransUnion para 
uma contribuição política a menos que seu 
gerente tenha aprovado a contribuição 
e recebido a aprovação prévia do 
Departamento Jurídico da TransUnion.

Consulte a Declaração de Política de 
Conformidade nº 0231 — Atividade Política 
e Lobby para obter informações adicionais.

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Political and Lobbying Activity.pdf
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Em particular, você não deve:

• Usar propriedades e informações da TransUnion, ou 
o seu cargo para obter ganhos pessoais. Um exemplo 
disso é participar de qualquer oportunidade de 
negócio ou investimento para você, sua família ou 
amigos, ou qualquer empresa que seja controlada por 
você, sua família ou amigos, sobre a qual você tomou 
conhecimento por meio de seu trabalho na TransUnion.

• Competir com a TransUnion, direta ou indiretamente, 
por oportunidades de negócio, a menos que você 
tenha revelado a oportunidade a seu gerente e 
ao Departamento Jurídico da TransUnion. Você 
também deve ter sido especificamente aconselhado 
pelo Departamento Jurídico da TransUnion de 
que a TransUnion não buscará essa determinada 
oportunidade.

Você deve relatar a existência ou descoberta de qualquer 
circunstância que constitua um conflito de interesses ou 
possa criar um possível conflito de interesses, incluindo 
qualquer relação financeira ou comercial, transação, 
acordo, ou outro interesse ou atividade com quaisquer  
dos fornecedores, clientes, concorrentes ou outras 
pessoas da TransUnion. 

Trabalhar com um parente ou alguém com quem  
você tem um relacionamento pessoal pode causar um 
conflito de interesses. A TransUnion pode precisar limitar 
essas circunstâncias, portanto, você deve informar ao 
seu gerente qualquer relacionamento que tiver com outro 
colaborador, contratado ou consultor da TransUnion para 
que a TransUnion possa analisar o assunto.

Nem sempre fica claro se existe ou não um conflito  
de interesses. Em caso de dúvida, você deve discutir  
a situação específica com seu gerente ou com  
o Departamento Jurídico da TransUnion. 

Informações privilegiadas
Você nunca deve negociar títulos da TransUnion ou de um 
de seus parceiros de negócios ou clientes com base em 
informações relevantes não públicas, conhecidas em razão 
do seu cargo na TransUnion. 

As leis de valores mobiliários dos EUA proíbem a 
negociação com base em informações relevantes não 
públicas. Se você tiver acesso a informações relevantes 
não públicas sobre uma empresa, incluindo a TransUnion, 
independentemente de sua origem, você não tem 
permissão para usar ou compartilhar essas informações 
para seu benefício pessoal. Todas as informações não 
públicas sobre a TransUnion, seus clientes, fornecedores 
ou parceiros de joint ventures devem ser consideradas 
informações confidenciais. Negociar títulos dessas 
entidades enquanto estiver em posse de informações 
relevantes não públicas, bem como atuar como fonte 
dessas informações para terceiros que negociam 
ações pode constituir troca ilegal de informações 
privilegiadas. Informações adicionais sobre como evitar 
o uso de informações privilegiadas estão disponíveis em 
Declaração de Política do Departamento Jurídico 
n.º 0247 – Informações Privilegiadas.

O que é um conflito de 
interesses?
 
O conflito de interesses surge quando 
seu interesse privado interfere (ou 
parece interferir) nos interesses da 
TransUnion, ou afeta de alguma forma 
sua objetividade ou eficácia como 
membro da equipe da TransUnion.

Você pode encontrar 
informações adicionais sobre 
conflitos de interesse na 
Política jurídica de conflitos 
de interesses no site da 
intranet da TransUnion.

Você 
sabia?

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Conflicts of Interest - English.pdf
https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Insider Trading - English.pdf
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Comunicação com 
investidores e contabilidade, 
manutenção de registros  
e documentação
Estamos comprometidos em fornecer aos investidores 
uma divulgação completa, justa, precisa, oportuna 
e compreensível. Portanto, os registros, dados e 
informações de propriedade usados e gerenciados pela 
TransUnion devem ser verdadeiros, precisos e completos. 
Você é responsável pela integridade das informações, 
relatórios e registros sob seu controle. É essencial que a 
integridade, precisão e confiabilidade dos livros, registros e 
demonstrativos financeiros da TransUnion sejam mantidas 
para cumprir todos os requisitos legais, contábeis, fiscais  
e outros requisitos regulatórios.

Os colaboradores que preparam, mantêm ou têm custódia 
dos registros e relatórios da TransUnion devem garantir 
que estes documentos:

• Reflitam de forma precisa e justa, em detalhes 
razoáveis, os ativos e as transações da TransUnion

• Sejam protegidos contra perda ou destruição

• Sejam retidos por períodos específicos de tempo  
de acordo com a política de retenção de documentos 
da TransUnion

• Sejam mantidos em sigilo

Todos os nossos livros e registros devem:

• Ser mantidos em detalhe razoável

• Refletir adequadamente nossas transações

• Estar de acordo com as normas jurídicas aplicáveis

Você é responsável pela integridade de todos os registros  
e documentos que você criar ou mantiver como parte  
de suas responsabilidades profissionais.

Você não deve:

• Deturpar fatos em qualquer documento comercial  
da TransUnion

• Falsificar registros financeiros ou outros registros

• Ignorar nosso sistema de controles internos

A integridade dos nossos negócios 
exige que tenhamos informações 
precisas, a fim de tomar decisões  
de negócios responsáveis.

Por exemplo, a nossa contabilidade 
está baseada na veracidade, precisão 
e integridade de documentos 
comprovativos.

Você sabia?
Exemplos de práticas inaceitáveis incluem: 
• Entradas ou transações retroativas 
• Relatar receitas ou despesas sem a 

documentação de apoio 
• Realizar transações não registradas,  

especiais ou “fora dos livros”

Importante
Se você descobrir registros, relatórios ou 
documentos imprecisos, mesmo que você 
não tenha criado o item, você deve informar 
imediatamente seu gerente ou a linha direta  
da TransUnion.

Você deve obter todas as aprovações necessárias antes que 
você ou alguém sob sua supervisão desembolse ou transfira 
quaisquer fundos ou propriedade da TransUnion.

Você deve sempre gerenciar os registros comerciais de acordo 
com a nossa política de retenção de registros e normas  
jurídicas aplicáveis.

Caso você tenha tomado conhecimento de um litígio ou uma 
investigação governamental e você tenha registros comerciais 
em sua posse que possam estar relacionados a tal litígio ou 
investigação, você deve informar ao seu gerente. Ele ou ela deve, 
então, consultar o Departamento Jurídico da TransUnion para 
determinar o tratamento mais adequado para esses registros.
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Comunicações externas
Como a TransUnion é líder global, você pode ser convidado 
a comentar como representante da TransUnion sobre 
iniciativas do setor, questões do consumidor ou outras 
preocupações econômicas. É fundamental que as nossas 
comunicações com o público externo sejam gerenciadas 
de forma coordenada para garantir que nossas mensagens 
sejam precisas, consistentes e oportunas. Além disso, 
como empresa de capital aberto, a TransUnion está 
proibida de divulgar seletivamente informações  
relevantes não públicas.

Você deve:

• Encaminhar todas as consultas dos meios  
de comunicação diretamente para a equipe  
de Relações Públicas da TransUnion.

• Obter a pré-aprovação com o seu gerente, 
Comunicação Corporativa e Departamento Jurídico 
para todos os artigos, discursos ou outros materiais 
que você queira apresentar para os meios de 
comunicação ou apresentar em uma conferência do 
mercado ou do cliente ou audiência governamental.

• Não divulgar ações ou atividades relacionadas às 
nossas operações de negócios fora da TransUnion, a 
menos que a divulgação tenha sido pré-aprovada pelo 
seu gerente e pelos departamentos de Comunicações 
Corporativas e Jurídico. Isso inclui comunicações 
feitas via mídia social.

• Encaminhe toda comunicação sobre operações 
comerciais, resultados, planos ou perspectivas 
relacionados aos nossos negócios, concorrentes, 
clientes ou fornecedores por meio dos canais 
adequados. Não discuta tais operações com qualquer 
pessoa associada aos meios de comunicação, qualquer 
banco de investimentos, qualquer analista financeiro, 
ou regulador, a menos que esta discussão tenha sido 
pré-aprovada pelo Departamento Jurídico  
da TransUnion.

• Revisar e cumprir com a Política de Comunicações 
nº 0248 – Comunicações públicas e conformidade 
com a regulamentação FD.

Interação com auditores  
e investigadores
Todas as interações com auditores e investigadores devem 
ser coordenadas com a gerência e com os departamentos 
Jurídico e de Conformidade. É importante fornecer 
informações completas e precisas ao se comunicar com:

• Quaisquer auditores ou investigadores,  
internos ou externos

• Qualquer agência ou funcionário do governo

Existem leis que preveem severas penalidades civis e 
criminais para quem tenta influenciar indevidamente, 
obstruir, ou impedir uma agência governamental no  
desempenho de suas funções oficiais. O pessoal  
de agências governamentais pode incluir auditores, 
funcionários, agentes ou investigadores que trabalham  
em nome de tais agências.

Você pode ser chamado periodicamente a prestar 
informações para registros governamentais ou 
regulamentares. Esta responsabilidade incluirá certificar-
se de que a informação que você (ou seus colaboradores) 
tenha fornecido está completa e precisa.

Caso chamado a prestar essa informação, espera-se que 
você responda em tempo hábil. A divulgação exigida nos 
documentos deve ser plena, justa, precisa, oportuna e 
compreensível.

Para obter informações sobre as regras 
ao se envolver em atividades on-line e 
mídias sociais, consulte a Declaração 
de Política de Conformidade nº 0185 - 
Atividades on-line e mídia social.

Registros e comunicações 
comerciais muitas vezes tornam-
se públicos. Você deve evitar o 
exagero, comentários depreciativos, 
especulação, e caracterizações 
“jocosas” ou “grosseiras” de pessoas, 
eventos e empresas em qualquer 
comunicação. Isso aplica-se ao 
correio de voz, e-mail, mensagens 
instantâneas, memorandos 
internos, relatórios formais e 
até mesmo cadernos pessoais e 
calendários. Lembre-se: mantenha 
seus documentos factuais.

Você 
sabia?

https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Online Activities and Social Media.pdf?Web=1
https://thehub.transunion.com/SOP Documents/Public Communications - English.pdf
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Envolvimento com as 
mídias sociais: 

• Não publique informações 
confidenciais sobre nossa 
empresa.

• Não publique informações 
confidenciais sobre nossos 
consumidores, clientes,  
colegas de trabalho, parceiros  
de negócios ou fornecedores.

• Não se apresente como  
porta-voz da TransUnion. 

• Declare claramente que quaisquer 
opiniões que você emitir são suas. 

• Esteja atento aos valores 
corporativos e às políticas de  
não discriminação da TransUnion.  
Seja intencional ou de outra 
forma, suas palavras refletem  
a TransUnion.
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Local de trabalho 
Na TransUnion, temos uma responsabilidade compartilhada 
de manter um ambiente de trabalho seguro, profissional, 
produtivo, saudável e inclusivo. Acreditamos que nossa 
capacidade de atrair e reter colaboradores talentosos nos 
posiciona para o sucesso. É por isso que somos um empregador 
de oportunidades iguais, buscamos uma base diversificada de 
funcionários e oferecemos oportunidades de remuneração 
e padrões de desempenho adequados que refletem nossos 
melhores esforços. Valorizamos as contribuições de todos os 
colaboradores e fazemos nossa parte para promover o melhor 
ambiente de trabalho. 

Os colaboradores da TransUnion devem:

• Tratar todos com respeito e dignidade, ser sensível às 
diversas crenças e experiências dos outros.

• Expressar-se de maneira positiva, educada, não 
confrontativa em palavras e gestos, e manter padrões de 
vestuário e higiene adequados.

• Cumprir e apoiar todas as diretrizes da gerência, metas 
e objetivos da unidade de negócios e do departamento 
no desempenho de seu trabalho. No entanto, caso você 
acredite de boa-fé que uma diretiva, meta ou objetivo é uma 
violação deste Código, ligar para a Linha Direta TransUnion 
assim que possível.

• Não tolerar assédio, bullying, discriminação  
ou violência. 

• Não danificar ou apropriar-se indevidamente de 
propriedade da TransUnion ou nossos colaboradores, 
clientes ou convidados.

• Ler e aderir a este Código e todas as políticas da 
TransUnion relativas aos seus deveres de trabalho.

• Relatar imediatamente qualquer conduta ilegal, abusiva, 
que apresente risco à saúde ou segurança real ou potencial 
ou que configure uma violação deste Código.

Diversidade e inclusão 

Vemos a diversidade como uma fonte de força e sabemos  
que é essencial para nossa missão, inovação e crescimento. 
Na TransUnion, sabemos que a diversidade nos ajuda a vencer. 
A TransUnion é um lugar onde todos podem ser eles mesmos, 
e enriquecemos nosso trabalho e a vida uns dos outros 
compartilhando nossas experiências e perspectivas exclusivas. 

Somos um empregador que apoia a igualdade de oportunidades 
e temos o compromisso de tratar todos os nossos funcionários 
e candidatos a emprego igualmente. Promovemos a igualdade 
e conduzimos negócios de acordo com os princípios da justiça 
social, respeito e liberdade de expressão. Todos os supervisores 
e gerentes são responsáveis por garantir que as políticas de 
oportunidades iguais sejam sempre aplicadas, e que todos 
os procedimentos e práticas sejam livres de discriminação. 
Nomeamos, treinamos, desenvolvemos e promovemos 
funcionários com base apenas em mérito e capacidade.

Estamos comprometidos com um local de trabalho inclusivo, 
livre de atos de discriminação e assédio, e nos esforçamos 
para tomar todas as decisões de emprego com base em 
qualificações relacionadas ao trabalho, sem levar em conta 
raça, cor, sexo, idade, deficiência, condição médica, aparência 
física, status de estrangeiro ou cidadania, nacionalidade, 
ancestralidade, gravidez, etnia, religião/credo, deficiência, 
informação genética, gênero (incluindo identidade de gênero 
ou expressão de gênero ou status como pessoa transgênero), 
orientação sexual, status de veterano ou militar, estado 
civil ou familiar, status como vítima de violência doméstica, 
perseguição ou delitos sexuais, ou qualquer outra categoria 
protegida pela lei aplicável, (“características protegidas”).

Nosso pessoal
Nossos valores e crenças, projetados por nosso pessoal, têm uma aplicação clara ao  
nosso local de trabalho e como tratamos uns aos outros todos os dias. Cada um representa 
a forma como esperamos que os colaboradores lidem com seu produto de trabalho  
e ambiente de trabalho, assumindo a responsabilidade e se orgulhando do que fazem. 

A TransUnion está comprometida 
com um ambiente de trabalho 
positivo. 
Comportamentos em conflito com  
a manutenção de um ambiente seguro, 
saudável, não discriminatório, não 
violento, livre de álcool e drogas,  
e sem crimes contra o meio  
ambiente não serão tolerados.

Para obter orientação 
adicional, você pode ler a 
Política de Assédio da TransUnion e 
Política de Violência no Local de Trabalho 
no manual da TransUnion.

https://thehub.transunion.com/AssociateResource/UnitedStates/Documents/Associate Handbook/H/Harassment Policy.pdf#search=harass
https://thehub.transunion.com/AssociateResource/UnitedStates/Documents/Associate Handbook/V/Violence in the Workplace.pdf#search=workplace%20violence
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Estamos comprometidos em 
respeitar e preservar os direitos 
humanos, não apenas dos 
nossos colaboradores, mas das 
comunidades em que operamos. Em 
nossa Política de direitos humanos 
e trabalhistas, adotamos padrões 
internacionais humanos, de trabalho 
e desenvolvimento como a base para 
operar nossos negócios. Além disso, 
enfatizamos este compromisso 
com treinamentos regulares para 
colaboradores em áreas relevantes 
de questões de direitos humanos  
e trabalhistas. 

Direitos 
humanos e 
trabalhistas

Nossa comunidade
Por fim, nossos valores e crenças levam à nossa comunidade. Incentivamos a participação 
de colaboradores em programas comunitários e atividades socialmente responsáveis. 
Somos sensíveis à cultura e às necessidades de todas as comunidades locais onde estamos 
presentes. Apoiamos os esforços que promovem a educação e o bem-estar econômico  
das comunidades onde atuamos.

Na TransUnion, ser um bom cidadão 
corporativo significa retribuir às 
comunidades onde operamos. Nosso 
Programa Comunitário, chamado 
GoodWorks@TU, concentra-se 
nas maneiras que acreditamos 
que podemos retribuir de forma 
mais significativa. Incentivamos 
que leia o nosso relatório anual de 
Responsabilidade Social Corporativa 
(transunion.com/csr) para obter 
informações sobre o trabalho que 
a TransUnion está fazendo em 
comunidades em todo o mundo. 

Relações 
comunitárias

Responsabilidade 
social corporativa

A TransUnion, como empresa, financia  
e apoia uma variedade de atividades 
baseadas na comunidade que fazem 
diferença na vida das pessoas. Um 
exemplo é a participação em programas 
que promovam a instrução financeira, que 
capacita as pessoas a tomar decisões 
financeiras de maneira inteligente.

A TransUnion também patrocina 
periodicamente oportunidades de 
voluntariado em nível regional ao longo 
do ano. Seja qual for a forma de escolha 
de voluntariado, através de um evento 
patrocinado pela TransUnion ou como 
indivíduo em atividades do bairro, você 

será incentivado a participar e fazer  
a diferença.

A TransUnion reconhece que participar 
desses tipos de programas e atividades 
voluntárias enriquece a vida dos 
colaboradores. A TransUnion oferece folga 
remunerada para colaboradores elegíveis 
que participam de programas ou atividades 
de voluntariado qualificados. Programas 
de doações beneficentes também estão 
disponíveis em regiões selecionadas. 

Consulte o SOP de contabilidade n.º 0703 – 
Contribuições beneficentes para obter  
mais informações.

Para nós, está claro que não basta 
ser um bom investimento; assumimos 
o compromisso de ser um bom 
cidadão corporativo. Incentivamos 
que leia o nosso relatório anual de 
Responsabilidade Social Corporativa 
(transunion.com/csr) para obter 
informações sobre o trabalho que a 
TransUnion está fazendo para apoiar 
comunidades em todo o mundo. 
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https://www.transunion.com/about-us/csr
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Linha direta da TransUnion
A linha direta é operada por pessoal de fora da TransUnion 
24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles documentarão  
o seu problema e o encaminharão ao Departamento  
de Conformidade Global da TransUnion para  
investigação e solução.

EUA, Porto Rico, Canadá e Ilhas Virgens Americanas: 
+1-844-691-8137

A maioria dos outros locais internacionais utiliza um 
processo de discagem em dois estágios. Disque primeiro o 
código de acesso da AT&T e, em seguida, +1-844-691-8137.

Os códigos de acesso por país são:

• Brasil: 0-800-890-0288

• Brasil (celular): 0-800-888-8288

• Chile (Ilha de Páscoa): 800-800-311

• Chile (Ilha de Páscoa—espanhol): 800-800-312

• Chile (ENTEL): 800-360-311

• Chile (ENTEL—espanhol): 800-360-312

• Chile (Telefonica): 800-800-288

• Chile (Telmex-800): 800-225-288

• Colômbia: 01-800-911-0010

• Colômbia (espanhol): 01-800-911-0011

• República Dominicana: 1-800-225-5288  
ou 1-800-872-2881

• República Dominicana (espanhol): 1-888-225-5288

• El Salvador: 800-1785

• Guatemala (Claro): 999-9190

• Guatemala (espanhol): 999-9190

• Honduras: 800-0123 

• Hong Kong: (Hong Kong Telephone) 800-96-1111 

• Índia: 000-117

• Irlanda: 1-800-550-000

• Irlanda (UIFN): 00-800-222-55288

• Quênia: 0-207-602-020

• México: 001-800-462-4240

• México (Novo): 01-800-288-2872

• México (Por Cobrar-espanhol): 01-800-112-2020

• México (espanhol): 001-800-658-5454

Obter ajuda
Em qualquer situação em que você não está confortável discutindo uma questão 
diretamente com o seu gerente, ligar para a Linha Direta da TransUnion. 

Se você desejar entrar em contato com o 
Departamento Jurídico, Departamento de 
Segurança da Informação, Departamento 
de Recursos Humanos ou Comunicação 
Corporativa da TransUnion com relação a uma 
questão do Código de Conduta Empresarial e 
você não sabe para quem ligar, ligue para a  
Linha Direta da TransUnion.

Deixe o seu nome, informações de contato  
e o departamento com o qual deseja conversar. 

Um representante desse departamento 
entrará em contato com você assim  
que possível.

• Nicarágua: 1-800-0174

• Nicarágua (espanhol): 1-800-0164

• Filipinas (Bayan): 105-11

• Filipinas (PLDT): 1010-5511-00

• África do Sul: 0-800-99-0123

• Trinidad e Tobago: 1-800-872-2881

• Botswana: * Sem código de acesso - informe ao Operador 
CL de que empresa (TransUnion) eles estão ligando.

• Malawi: * Sem código de acesso - informe ao Operador CL 
de que empresa (TransUnion) eles estão ligando.

• Namibia: * Sem código de acesso - informe ao Operador CL 
de que empresa (TransUnion) eles estão ligando.

Você também pode registrar 
um relatório via Internet em 
https://SpeakUp.webline.saiglobal.com.
Os colaboradores que fazem parte da TransUnion no Reino 
Unido podem usar os seguintes números de linha direta. O 
relatório on-line não está disponível  
no momento.

• Reino Unido: 0800-915-1571

• Lituânia: 8-800-00651

https://speakup.webline.saiglobal.com/
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