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Na TransUnion, acreditamos que a aplicação do conceito de Informação para o Bem® é realmente um bom 
negócio. Nosso trabalho estimula a confiança entre pessoas e empresas, oferecendo a todos a oportunidade 
de ter acesso ao crédito para que possam buscar os seus sonhos.

Amamos o que fazemos e reconhecemos que o uso de Informação para o Bem® e responsabilidade social 
corporativa andam de mãos dadas. Encontrar maneiras de elevar os níveis de inclusão e de ampliar as 
oportunidades para as pessoas está no centro do que somos - especialmente em tempos de incerteza 
econômica como os que estamos enfrentando agora. As informações contidas neste relatório refletem 
nossos negócios em 2019; contudo, seria negligente da nossa parte não mencionar as mudanças 
monumentais que estão ocorrendo em todo o mundo como resultado da pandemia da COVID-19.

A TransUnion está comprometida em ajudar as pessoas a atravessarem a crise da COVID-19 e a emergirem 
mais fortes do outro lado. Priorizamos a saúde e a segurança de nossas equipes e comunidades em 
que operamos desde o início, tomando medidas precocemente para ajudar a impedir a propagação do 
vírus e dar apoio ao nosso pessoal, sem deixar de atender consumidores e clientes em todo o mundo. 
Como provedor de serviços de informação e insights, estamos bem posicionados para auxiliar pessoas, 
empresas e economias em momentos de dificuldade financeira. Estamos fazendo nossa parte ao fornecer 
informações e recursos para aqueles que estão atravessando esses tempos de incerteza. Com a evolução 
da pandemia da COVID-19 ao longo de 2020, seguimos apoiando consumidores, clientes e nossos times. 
Mais informações sobre como estamos dando respostas às variadas demandas dos nossos públicos podem 
ser encontradas em TransUnion.com.
 
Antes da pandemia, iniciamos várias iniciativas em 2019 para avançar com nossos compromissos de 
responsabilidade social corporativa. A principal delas foi a criação de uma Área de Sustentabilidade sob a 
alçada do nosso Chief Sustainability Officer, Hilary Chidi. A área incorpora nosso compromisso de integrar 
a sustentabilidade em todos os aspectos do nosso negócio. Elegemos os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU como guia para continuarmos fazendo mais. Acreditamos que podemos gerar 
impactos relevantes dentro dos ODS nas seguintes áreas: igualdade de gênero, redução de desigualdades, 
inclusão e crescimento econômicos, redução de resíduos e ações climáticas.

Como você poderá ver no relatório, já tomamos medidas para progredir em várias dessas metas. Alguns 
destaques são nosso compromisso com a equidade de gênero nas funções de liderança global até 2030 e 
nosso endosso ao Ato da Igualdade em conjunto com a Human Rights Campaign. Além disso, conquistamos 
a pontuação máxima de 100% no Índice de Igualdade Corporativa da Human Rights Campaign de 2019 em 
reconhecimento às nossas políticas e práticas relacionadas à igualdade LGBTQIA+ no local de trabalho.

Além disso, quando pensamos em proteger pessoas, clientes e os dados que administramos, a defesa 
contra crimes cibernéticos e fraudes continua sendo a principal prioridade da TransUnion. Em 2019, 
estabelecemos um novo Comitê de Tecnologia, Privacidade e Cibersegurança em nosso Conselho de 
Diretores em resposta à crescente complexidade dos riscos que afetam nosso setor. O comitê se reúne 
regularmente com nosso Chief Information Security Officer para monitorar a qualidade e a eficácia de nossa 
estrutura e com nosso Chief Privacy Officer para monitorar nossa conformidade com os regulamentos e 
requisitos globais aplicáveis em termos de privacidade e segurança dos dados.

Nos melhores momentos e também diante dos desafios mais difíceis, acreditamos no poder dos dados e em 
todo o bem que podem fazer ao mundo. Nosso compromisso é conectar pessoas com informações críticas, 
inovando e oferecendo novos produtos que possam estimular a confiança entre consumidores e empresas, e 
gerar oportunidades econômicas para as pessoas ao redor do mundo no momento em que mais precisam.

Desejo a vocês saúde e bem-estar durante nossa trajetória conjunta em 2020.

Chris Cartwright  
Presidente e CEO

“Amamos o que fazemos  
e reconhecemos que o uso  
de Informação para o Bem® e 
responsabilidade social corporativa 
andam de mãos dadas. 

— Chris Cartwright, 
   Presidente e CEO
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NOSSA EMPRESA

A TransUnion em um relance

Ao redor do mundo e através de nossos negócios, conectamos as pessoas responsáveis pela tomada de 
decisão com as informações e insights necessários para agirem com confiança. No atual cenário mundial 
guiado pela tecnologia, negociamos cada vez mais com quem não conhecemos e com quem não nos 
conhece. O ponto chave nessas interações são as informações disponíveis sobre as pessoas - o que 
chamamos de identidade de dados. Essa identidade é a moeda pessoal e poderosa que trocamos pelas 
ofertas e experiências que desejamos. Após anos de parceria, muitos consumidores esperam contar com 
privacidade e oportunidade, buscando transações mais rápidas, mais seguras e personalizadas e, ao 
mesmo tempo, maior proteção para seus dados, sendo mais céticos em relação a quem os deseja. As 
organizações também estão enfrentando mudanças nas expectativas dos consumidores e queda das taxas 
de fidelidade e, por isso, estão deixando de evitar riscos para se concentrar em gerar confiança. Para todos 
os envolvidos, confiança nunca teve uma demanda tão grande - e tão pouca oferta.

A TransUnion é uma empresa global de soluções de informação e insights que possibilita a confiança 
entre consumidores e empresas. Fazemos isso tendo uma visão precisa e abrangente de cada pessoa e 
administrando-a com cuidado para que cada consumidor seja representado de maneira confiável e segura 
no mercado.

Como resultado, empresas e consumidores podem realizar transações com confiança e produzir grandes 
feitos. Chamamos isso de Informação para o Bem® — nosso propósito e o que nos guia todos os dias.

Fundada em 1968, a TransUnion é uma empresa global de soluções de informação e insights que atende 
pessoas, empresas e organizações em todo o mundo.

~8.000

79

+30

milhões de consumidores nos 
EUA acessam dados de crédito 
gratuitamente por meio da 
TransUnion e parceiros

de arquivos de 
consumidores

pessoas fazem parte  
da nossa empresa

escritórios, com sede  
em Chicago, EUA

países com operações  
da TransUnion

120

+1 bilhão 
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Nossa nova área de sustentabilidade

Em 2019, criamos a área de sustentabilidade da TransUnion. A decisão de criar esse novo departamento decorreu do 
nosso compromisso de integrar a sustentabilidade à maneira como fazemos negócios. A área, liderada por Hilary Chidi, 
Chief Sustainability Officer, traz nova expertise para nossas operações, estratégias e cultura.

“Na TransUnion, a sustentabilidade serve para nos conectar 
em diferentes verticais e responsabilidades. É uma maneira de 
proporcionar uma experiência significativa e coesa com a identidade 
da TransUnion por meio da maior responsabilidade da empresa com 
as pessoas, o planeta e a sociedade como um todo. A sustentabilidade 
faz parte do nosso DNA e é parte do modo como resolvemos 
problemas, desenvolvemos produtos e interagimos com o mundo.

— Hilary Chidi, Diretor de Sustentabilidade

Missão de Sustentabilidade da TransUnion Sustainability Mission 

Nosso Programa de Sustentabilidade se concentra nas áreas ambientais, sociais, econômicas e de 
governança mais importantes para nossos negócios. Em 2019, a TransUnion contatou a Boston College 
Center for Corporate Citizenship (BCCCC) para realizar uma avaliação baseada em pesquisas abordando 
os principais tópicos Ambientais, Sociais e de Governança da empresa. Como parte do trabalho, o BCCCC 
priorizou as questões levando em conta considerações de terceiros representativos da comunidade de 
investidores bem como de outras partes interessadas. A matriz abaixo apresenta os tópicos mais pertinentes 
para a TransUnion e foi usada para determinar nossas prioridades de sustentabilidade. 

Os objetivos e programas que desenvolvemos são consistentes com as principais áreas de risco de 
sustentabilidade e os tópicos mais importantes para nosso pessoal. Levando em conta as informações 
disponíveis, identificamos quatro temas de melhoria que incorporam os principais elementos identificados:

• Boa Governança: Ética, Privacidade e Segurança da Informação

• Boa Postura Econômica: Inclusão Econômica e Educação Financeira

• Bem Social: Gestão do Capital Humano, Diversidade e Inclusão

• Boa Postura Ambiental: Eficiência Ambiental e Mudança Climática

Principais tópicos Ambientais, Sociais e de Governança da TransUnion
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Impactos Ambientais, Sociais e de Governança da TransUnion
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Fraude
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Uso de Recursos

Satisfação das
Equipes Internas

Treinamento em 
Comportamento 

Ético e Compliance
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Metas de sustentabilidade e relatório de progressos 

Principais áreas 
abordadas

Meta de 
Sustentabilidade 

Avanços

Boa 
Governança 

Segurança da Informação 

Conformidade Regulatória

Privacidade do Consumidor 

Comportamento Ético

Instituto Nacional  
de Normas Tecnologia 
- Estrutura de 
Cibersegurança  
(NIST CSF)

Incorporação das  
melhores práticas de 
política de privacidade

• Estabelecimento do novo 
Comitê de Diretores de 
Tecnologia, Privacidade e 
Segurança Cibernética

• Divulgação aprimorada sobre 
gestão dos dados programada 
para 2020

• Código de Conduta de 
Negócios atualizado, 
treinamentos anuais para todo  
o pessoal interno

• Estabelecimento de um 
processo seguro para que 
consumidores da Califórnia 
exerçam seus direitos baseados 
na Lei de Privacidade do 
Consumidor

• Criação da Área de Privacidade 
• Maior conveniência para 

consumidores terem acesso a 
informações sobre a Política de 
Privacidade

Boa Postura 
Econômica

Educação Financeira

ODS 8.10 DA ONU. 
Fortalecer a capacidade 
das instituições financeiras 
nacionais para incentivar 
e expandir o acesso 
a serviços bancários, 
financeiros e de seguros 
para todas as pessoas

• Ampliar o acesso à informação 
entre consumidores e clientes 
para melhorar a qualidade 
de vida das comunidades e 
empresas em todo o mundo

• Oferecer educação financeira 
por meio de programas 
voluntários, engajamento de 
jovens e ofertas gratuitas de 
produtos.

Principais áreas 
abordadas

Meta de 
Sustentabilidade 

Avanços

Boa Postura 
Social

Diversidade e Inclusão

Inovação de Produtos

Satisfação das  
equipes internas

ODS 5.5 DA ONU.  
Garantir a participação 
plena e efetiva das 
mulheres e a igualdade de 
oportunidades de liderança 
em todos os níveis de 
tomada de decisão na vida 
política, econômica  
e pública 

ODS 10.4 DA ONU.  
Adotar políticas, 
especialmente fiscais, 
salariais e de proteção 
social, e alcançar 
progressivamente níveis 
mais altos de igualdade 

• Compromisso com a paridade 
de gênero na liderança global 
até 2030

• Compromisso com o aumento 
anual de grupos sub-
representados em todos os 
níveis de gestão 

• 100% de pessoas candidatas 
diversificadas para contratação 
de diretoria e níveis superiores

• Orientação de desenvolvimento 
direcionado para mulheres e 
grupos sub-representados

• Treinamento sobre vieses 
inconscientes programado  
para 2020

• Remuneração e benefícios 
competitivos para o nosso 
pessoal

• Política de doação 
correspondente à do(a) 
colaborador(a) com cláusula  
de não discriminação

Boa Postura 
Ambiental

Uso de Recursos Naturais

Emissões de Carbono

ODS 12.5 DA ONU. 
Até 2030, reduzir 
substancialmente a geração 
de resíduos por meio 
de prevenção, redução, 
reciclagem e reuso 

ODS 13.3 DA ONU. 
Melhorar a educação, 
a conscientização, a 
capacidade humana e 
institucional voltadas para 
mitigação, adaptação, 
redução de impactos 
e alerta precoce de 
mudanças climáticas 

• Utensílios de plástico 
descartáveis programados para 
serem eliminados até 2020 em 
nossos escritórios de Chicago  
e Denver*

• Certificação ISO de Gestão 
Ambiental no escritório do  
Reino Unido*

• Melhorias no consumo eficiente 
de água agendadas para 2021 
no escritório de Chicago*

• Conscientização dos times 
internos sobre questões 
ambientais, incluindo mudanças 
climáticas, prevista para 2020

• Melhorias na eficiência de 
energia dos elevadores até  
2021 no escritório de Chicago*

• Lançamento da política 
ambiental global 

* Programação agendada em escritórios determinados antes de ser considerada por outros
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BOM TRABALHO

Somos apaixonados pela aplicação do conceito de Informação para o Bem® para empoderar consumidores, 
empresas e economias em todo o mundo e somos afortunados por poder fazer diferença por meio do 
trabalho que realizamos. Além do desenvolvimento de produtos, fornecemos informações e recursos 
relacionados aos fundamentos do crédito, proporcionando aos consumidores o conhecimento necessário 
para que possam administrar suas vidas financeiras em cada estágio do crédito e ajudar no controle de seus 
destinos financeiros.

Ao entender os desafios enfrentados tanto pelos consumidores quanto pelas empresas, podemos inovar  
de maneira a permitir que mais pessoas tenham acesso ao crédito.

Geração de oportunidades para consumidores em todo o mundo 

As informações de crédito é uma peça importante do nosso negócio e, para muitas pessoas, um fator essencial na 
construção da segurança financeira de longo prazo. O acesso ao crédito - e as oportunidades que ele garante - abrem 
caminhos e criam possibilidades. Um bom crédito é uma porta de entrada para obtenção de empréstimos para casas, 
carros, educação e muito mais nos melhores termos possíveis - o que, por sua vez, alimenta o motor econômico 
mundial. No entanto, os métodos tradicionais de avaliação deixam milhões de pessoas adultas sem acesso ao crédito 
(ou pagando mais do que deveriam), porque os modelos convencionais de pontuação preveem riscos com base na 
dívida do consumidor e no histórico de pagamento em um tempo limitado.

Usamos dados de tendência de crédito e fontes alternativas de informação para capturar uma gama mais ampla de 
comportamentos positivos de pagamento, oferecendo aos credores mais recursos para que possam tomar decisões 
mais embasadas e elevar os níveis de inclusão financeira para uma população maior de consumidores. Por meio 
de nossas ferramentas CreditVision® e CreditVision® LinkSM, fornecemos um contexto mais abrangente sobre gastos 
e comportamentos de pagamento do consumidor, assegurando aos credores decisões mais inteligentes em vários 
mercados ao redor do mundo.

Uma visão ampliada pode revelar tendências e comportamentos, observando o desempenho do crédito ao longo do 
tempo e comportamentos financeiros não identificados por relatórios de crédito tradicionais. Podemos citar exemplos 
de consumidores que efetuam pagamentos em dia e pagam mais do que o valor mínimo devido estipulado pelos 
cartões de crédito e empréstimos parcelados, reduzindo o valor total do empréstimo ou o prazo de pagamento ao longo 
do tempo. Essas tendências não podem ser vistas nas versões convencionais dos relatórios de crédito ao consumidor 
ou em qualquer uma das pontuações de risco tradicionais. Dispondo dessas informações, elaboramos relatórios de 
crédito sobre 26 milhões de consumidores que estavam anteriormente invisíveis.

Nossa intenção é fazer com que empresas e credores possam ver novos clientes com mais confiança e com que 
consumidores tenham mais opções de acesso a produtos financeiros em condições desejáveis, promovendo o 
empoderamento pessoal.

Os relatórios de pagamento de aluguel gerados por nossa ferramenta ResidentCredit® também estão ajudando os 
consumidores a ter melhores pontuações de crédito. Quando proprietários e administradores imobiliários relatam 
pagamentos de aluguel em dia, os consumidores colhem os benefícios de ter outra linha de crédito por demonstrar um 
comportamento positivo de pagamento. A TransUnion trabalha diretamente com empresas administradoras de imóveis 
e terceiros para incorporar esses dados aos arquivos de crédito. Nossa análise revela que cerca de seis em cada 10 
locatários podem ter suas pontuações de crédito elevadas no primeiro mês de geração de relatórios. Além disso, os 
dados mostram que 100% dos locatários que não eram pontuáveis no momento do pedido de aluguel se tornaram 
pontuáveis como resultado dos relatórios de pagamento - o que melhora a capacidade de obter acesso a outras formas 
de crédito, como empréstimos para automóveis, cartões de crédito ou hipotecas.
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Combatendo a fraude sem sacrificar a experiência do consumidor

Não importa o setor, o temor da fraude digital se tornou 
realidade. Por exemplo, documentamos um aumento 
de 29% na suspeita de fraudes no comércio eletrônico 
durante o início da temporada das compras natalinas em 
2019 em comparação com o mesmo período em 2018. 
Além disso, reportamos que o percentual de transações 
com suspeitas de fraude em dispositivos móveis contra 
instituições financeiras teve um crescimento de 138% 
entre 2017 e meados de 2019.

Os consumidores querem estar protegidos contra fraudes 
on-line sem afetar suas experiências. Três em cada quatro 
consumidores (72%) nos disseram em uma pesquisa 
recente que a segurança e a privacidade de suas contas 
são fatores essenciais ao decidir em qual instituição 
terão contas ou cartões de crédito. Em outra pesquisa 
que realizamos, metade dos entrevistados disseram que 
o preenchimento automático de informações pessoais e 
de crédito é importante para eles e quase metade (48%) 
afirmou que tirar proveito da segurança dos dispositivos 
móveis, incluindo biometria, era importante.

As Soluções Globais de Identidade e Fraude da 
TransUnion unem tanto a identidades do consumidor 
quanto do dispositivo para detectar ameaças em 
vários mercados e, ao mesmo tempo, garantir aos 
usuários experiências livres de problemas. Nosso 
pacote IDVision® com iovation® combina a ciência 
de dados tradicional com machine learning para 
fornecer às empresas insights exclusivos sobre 
transações com consumidores, salvaguardando 
dezenas de milhões de operações por dia.

Em 2018, contratamos a Forrester Consulting para 
fazer uma pesquisa com 465 profissionais das áreas 
de detecção e prevenção de fraudes nos Estados 
Unidos, Canadá e Índia. Descobrimos que todas 
as empresas relataram um aumento na frequência 
das fraudes e, independentemente do setor, estão 
enfrentando o desafio de detectar novos tipos de 
fraude e em constante evolução.

Esses desafios não estão dando trégua, e as empresas 
precisam superá-los sem deixar de proporcionar uma 
ótima experiência aos consumidores. Muitos métodos 
atuais funcionam, mas são percebidos como muito 
complexos para as pessoas, levando ao abandono das 
interações e ao desgaste para as empresas - e frustração 
para os consumidores.

O combate à fraude precisa de uma abordagem 
multicamada. Proteger transações e contas on-line e 
monitorar comportamentos suspeitos são meios eficientes 
de oferecer aos consumidores acesso aos serviços on-
line de que eles precisam. Ao fornecer a nossos clientes 
uma solução holística para fraudes, estamos permitindo 
que empresas e consumidores realizem transações com 
segurança e livre de problemas.

das empresas de gestão imobiliária identificaram atividade 
fraudulenta após a mudança de casa - 52% no momento 
da proposta e 36% no momento da mudança

73%

de aumento nas fraudes de identidade em diferentes setores 
- 64% de aumento nas fraudes de roubo de identidade/novas 
contas no setor de serviços financeiros e 60% de aumento nas 
fraudes de identidade sintética no setor de seguros

57%

Empresas no Canadá e na Índia foram duas vezes mais propensas 
a detectar um aumento significativo no roubo de identidade, do que 
empresas nos Estados Unidos nos últimos 12 meses, mais recentes 
em relação à data do estudo

2x

Detecção de fraudes e verificação de identidade em Serviços Financeiros (agosto de 2018)
Seguradoras: Equilíbrio ideal entre combate à fraude e experiência do cliente (setembro de 2018)
Incompreensão e inconsistência: fraudes no setor de aluguel de imóveis (agosto de 2018).

Estudo realizado antes da pandemia da COVID-19

https://www.iovation.com/news/press-releases/consumer-concern-about-holiday-fraud-comes-true
https://www.iovation.com/news/press-releases/consumer-concern-about-holiday-fraud-comes-true
https://www.iovation.com/news/press-releases/iovation-financial-services-report-fraudsters-go-mobile-50-of-time-security-and-privacy-drive-consumer-banking-choices
https://www.iovation.com/news/press-releases/iovation-financial-services-report-fraudsters-go-mobile-50-of-time-security-and-privacy-drive-consumer-banking-choices
https://newsroom.transunion.com/as-more-holiday-shoppers-go-online-consumers-demand--convenient-secure-transactions/
https://newsroom.transunion.com/as-more-holiday-shoppers-go-online-consumers-demand--convenient-secure-transactions/
https://www.iovation.com/news/press-releases/iovation-financial-services-report-fraudsters-go-mobile-50-of-time-security-and-privacy-drive-consumer-banking-choices
https://www.iovation.com/news/press-releases/iovation-financial-services-report-fraudsters-go-mobile-50-of-time-security-and-privacy-drive-consumer-banking-choices
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ESTUDO DE CASO

Ampliar o acesso a oportunidades econômicas por 
meio da disponibilidade de informações de crédito 
é um dos papéis mais importantes desempenhados 
pela TransUnion. Nosso modelo global de 
operações nos ajudou a estender esse acesso de 
maneira eficiente e eficaz a muitos mercados em 
todo o mundo.

O Banco Mundial publica o relatório anual Doing 
Business que analisa os regulamentos que ampliam 
ou restringem a atividade comercial em 190 
economias. O relatório abrange muitos mercados 
em que a TransUnion opera. A edição 2020 do 
relatório Doing Business, publicada em novembro 
de 2019, registrou altas pontuações nas Filipinas, 
em particular. O país avançou 29 posições no 
ranking “Facilidade para fazer negócios” e foi 

considerado a economia que mais se aprimorou 
entre os países da Associação das Nações do 
Sudeste Asiático (ASEAN).

Em mercados como as Filipinas, são muitas as 
oportunidades de gerar impactos positivos na 
vida dos consumidores. O trabalho da TransUnion 
nas Filipinas está ajudando a produzir mudanças 
significativas na categoria “Obtenção de crédito”. 
Juntamente com seu trabalho como Entidade 
de Acesso Especial, licenciada pela Central de 
Registro de Crédito do país, a TransUnion Filipinas 
também passou anos construindo relacionamentos 
com o governo local, empresas e consumidores 
para ajudar a criar uma economia de crédito 
emergente e incorporar nossa crença de utilizar 
Informação para o Bem®.

Acesso mais amplo a oportunidades econômicas nas Filipinas

A fraude sintética - que ocorre quando uma 
identidade é criada a partir de dados fabricados ou 
de uma compilação de vários elementos reais - tem 
crescido nos últimos anos. Desde 2012, os casos 
de fraude sintética em todos os produtos de crédito 
aumentaram quase 7% a cada ano. De acordo 
com dados proprietários da TransUnion sobre 
fraudes, US$ 621,9 milhões em empréstimos para 
automóveis tinham alta probabilidade de conter 
elementos sintéticos, ou seja, 61,6% do total de 
saldos de empréstimos a liquidar tinham suspeita 
de fraude sintética.

Reconhecendo o crescimento das fraudes 
sintéticas e seu potencial para gerar perdas, uma 
financiadora de automóveis pertencente a uma 
companhia automobilística procurou a TransUnion 
para obter assistência. No primeiro dia de uso 
do modelo de fraudes sintéticas IDVision® da 
TransUnion, um solicitante foi sinalizado com uma 
pontuação extremamente alta. 

O indivíduo estava comprando uma frota de 
veículos de luxo para sua empresa - um total 
de US$ 380.000 em empréstimo - e parecia 
digno de crédito. Em outro caso, o credor teria 
aprovado o acordo, contudo o uso da ferramenta 
de investigação e gestão de risco da TransUnion, 
TLOxp®, permitiu ao credor descobrir 13 
identidades vinculadas ao solicitante e um total 
de quase US$ 230.000 em saldos de crédito 
inadimplentes e US$ 300.000 em dívidas em aberto. 
Utilizando o modelo de fraude sintética e o TLOxp, 
foi possível suspender o processo de abertura  
do crédito, revisar o perfil do solicitante e se 
proteger contra riscos que não seriam  
identificados anteriormente.

Nos primeiros seis meses de uso do modelo, o 
credor interrompeu aproximadamente 50 pedidos 
de empréstimos vinculados a possíveis fraudes 
sintéticas, somando um valor médio de US$ 50.000. 
No total, o credor evitou perdas de US$ 2,5 milhões 
em pedidos de empréstimos vinculados a possíveis 
fraudes sintéticas.

Combate à fraude sintética

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-pace-of-reforms
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Ao entrar na fase de independência financeira, a 
geração Z (nativos digitais entre 18 e 24 anos) espera 
ter acesso a todas as informações de que precisa, 
exigindo abordagens novas e envolventes para ter 
orientações e gerenciar sua saúde financeira. A 
TransUnion realizou um estudo usando dados de 
crédito despersonalizados de consumidores da 
geração Z em seis países e constatou que eles já 
participam materialmente do mercado de crédito. De 
fato, 31,3 milhões têm crédito ativo, o que significa 
que possuem pelo menos um produto de crédito 
tradicional, como um empréstimo para aquisição de 
automóvel, cartão de crédito, hipoteca, empréstimo 
pessoal ou de estudante. 

Em Hong Kong, quase metade da população da 
geração Z tem crédito ativo (49%). Esse número 
aumenta para dois terços nos Estados Unidos 
(66%) e no Canadá (63%). Nos países em que 
os credores reportam produtos que não são de 
empréstimo, como serviços públicos, empresas 
de telecomunicações ou conta corrente, os 
consumidores são visíveis ao crédito antes de  
terem produtos tradicionais de empréstimo.

Usar esse tipo de dados alternativos para avaliar a 
credibilidade é vantajoso tanto para credores quanto 
para consumidores. Os credores contam com mais 
informações para tomar decisões embasadas, e os 
consumidores se beneficiam com o acesso mais 
amplo a produtos tradicionais de empréstimo e 
ofertas de taxas melhores. Ao administrar ativamente 
suas identidades de dados, os consumidores têm 
liberdade e flexibilidade para fazer escolhas que 
criem oportunidades para a vida que desejam.

Com esses insights, a TransUnion iniciou uma 
campanha de educação em 2019 para garantir 
à geração Z as informações necessárias para 
gerenciar ativamente a saúde do crédito ao longo 
do tempo. Há um kit de ferramentas para download 
e vários vídeos com conversas sobre crédito com 
colaboradores(as) e estagiários da TransUnion 
pertencentes à geração Z bem como um influencer 
que dialoga com os recém-chegados ao mundo  
do crédito.

Consumidores da geração Z participam ativamente 
do mercado de crédito em todo o mundo

Alavancando um caminho personalizado 
para melhorar a saúde do crédito

Em maio de 2019, a TransUnion lançou o 
CreditCompass® com a pontuação de crédito 
VantageScore 3.0® para criar uma experiência 
mais personalizada e ajudar os consumidores 
a melhorarem sua capacidade financeira. O 
CreditCompass oferece recomendações para elevar 
a pontuação com base em comportamentos reais e 
na análise de ações de milhões de consumidores. 
A ferramenta apresenta etapas específicas a serem 
seguidas que podem contribuir para a saúde  
geral do crédito.

Uma análise dos usuários no final de 2019 descobriu 
que um indivíduo médio tem uma pontuação de 
crédito de 637, com o objetivo de crescer 81 pontos 
em dois anos. Cinquenta por cento dos usuários 
tiveram um ganho na pontuação nos primeiros 
seis meses. Quase três em cada quatro usuários 
disseram que a ferramenta foi muito útil para entender 
os próximos passos em sua trajetória. Além disso, a 
maioria declarou que está usando a ferramenta para 
auxiliar na futura compra de uma casa ou de um 
carro e para melhorar seu crédito geral.
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Empoderamento do consumidor

A TransUnion acredita no empoderamento do consumidor 
por meio de soluções personalizadas de gestão 
financeira e proteção da identidade que os ajudam a 
atingir seus objetivos de vida com mais controle sobre 
suas informações. Nos últimos anos, incrementamos o 
conteúdo educacional disponível em nosso site e nas 
nossas mídias sociais e desenvolvemos várias soluções 
para consumidores - muitas delas gratuitas - para gestão 
e proteção das informações pessoais.

Incentivamos todas as pessoas a verificarem 
regularmente seus relatórios de crédito e usar 
ferramentas de monitoramento e proteção de identidade. 
Estabelecemos relacionamentos com as principais 
instituições financeiras, credores on-line e diversos 
outros setores para atingir o maior número possível de 
consumidores. Essas relações são desenvolvidas com 
base no entendimento mútuo de que consumidores 
financeiramente saudáveis e engajados são um grande 
benefício para todos. Por meio das nossas parcerias, 
estamos alcançando quase metade da população adulta 
nos Estados Unidos (120 milhões de consumidores), 
permitindo que eles assumam o controle de seus 
destinos financeiros e tomem decisões mais inteligentes 
e embasadas para gerar oportunidades econômicas 
favoráveis.

Sabemos que a precisão é importante

Precisão é fundamental para o sucesso. Nossos 
esforços para ajudar os consumidores a entenderem as 
informações em seus arquivos de crédito permitem que 

eles se associem a nós para garantir a precisão de suas 
identidades de dados. Queremos que esse processo seja 
fácil e, para isso, fizemos vários aprimoramentos em 2019 
para fortalecer nossos recursos on-line de disputa de 
relatórios de crédito, além de otimizar nosso site para uso 
de dispositivos móveis. Também permitimos que nossos 
parceiros implementassem um processo de disputa em 
seus sites, por meio do qual os usuários podem monitorar 
suas informações e iniciar uma disputa no ecossistema 
do parceiro, proporcionado uma experiência mais fácil e 
amigável para os consumidores.

Gestão das informações financeiras pessoais 
e crédito mais saudável 

Para a maioria dos consumidores, gerenciar a vida 
financeira pessoal requer educação continuada em vários 
cenários de crédito e identidade. Além de conteúdo 
educacional, a TransUnion oferece notificações em 
tempo real aos inscritos nos serviços on-line pagos 
de monitoramento de crédito ou em nossa ferramenta 
gratuita TrueIdentitySM. Quando alguém tenta acessar 
o relatório de crédito em conjunto com uma nova 
solicitação de crédito - mesmo bloqueado ou congelado 
-, o inscrito receberá um alerta instantâneo, incluindo 
informações importantes sobre o credor que fez o pedido, 
além de dados de contato, caso o seja preciso avisar 
que a atividade é fraudulenta. O consumidor também 
pode bloquear e desbloquear seu arquivo de crédito da 
TransUnion com um simples toque ou clique.

 Estudo realizado antes da pandemia da COVID-19
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BOA GOVERNANÇA

Segurança da informação é prioridade #1

Como empresa global de soluções de informação e insights, gerenciamos e somos responsáveis por 
proteger grandes volumes de dados sensíveis e confidenciais. Temos plena consciência de que os 
consumidores contam conosco para salvaguardar suas informações, assim como acontece com nossos 
fornecedores de dados e empresas que são nossos clientes. Como outras companhias que armazenam 
dados valiosos, recebemos atenção indesejada de indivíduos mal-intencionados. É por isso que a segurança 
da informação é prioridade #1 para toda a empresa e em todos os níveis da nossa organização.

A equipe de segurança da informação da TransUnion opera em todas nossas unidades de negócios e 
escritórios ao redor do mundo, garantindo cobertura e visibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
Mantemos a eficácia em um ambiente de alta demanda, monitorando regularmente nossos sistemas, 
reagindo aos alertas e ajustando nosso Programa de Segurança da Informação para enfrentar ameaças 
dinâmicas todos os dias. Os membros da nossa equipe global de segurança da informação têm um vasto 
conjunto de experiências como ex-integrantes de organizações policiais, militares, governamentais e 
empresariais. O programa de Segurança da Informação tem como base pessoas talentosas, políticas e 
processos robustos e tecnologias avançadas que atuam em harmonia com as diretrizes de governança 
fornecidas pelo Conselho de Administração, pelo CEO e pela diretoria executiva - e também por um novo 
comitê do conselho com foco nas áreas de Tecnologia, Privacidade e Cibersegurança criado em 2019.

A equipe global de Compliance gerencia políticas e controles e se associa às áreas de Segurança 
da Informação e Investigações Corporativas para administrar e resolver proativamente questões de 
conformidade e de segurança e assuntos relacionados, quando houver necessidade.

Além de nossos próprios requisitos rigorosos, as organizações com as quais trabalhamos nos setores de 
serviços financeiros, assistência médica (Healthcare) e governo exigem controles e processos de segurança 
robustos para seus provedores de serviços. Por esse motivo, essas organizações avaliam a TransUnion 
regularmente. Temos o prazer de compartilhar detalhes de nosso programa de Segurança da Informação 
com nossos clientes e demonstrar que a atendemos às suas rígidas expectativas.

A segurança dos dados reúne sérias ameaças para todos setores e organizações, e esse cenário não 
deverá regredir. Para enfrentar as crescentes ameaças, trabalhamos em conjunto com clientes, parceiros, 
fornecedores e o setor em que atuamos para aprimorar nosso programa ano após ano.
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Segurança da Informação

Mitigação de riscos

Nosso programa de Segurança da Informação se guia 
pelo Instituto Nacional de Normas e Tecnologia - Estrutura 
de Cibersegurança dos Estados Unidos (National Institute 
of Standards and Technology Cybersecurity Framework). 
O NIST CSF é um protocolo voluntário que consiste 
em normas, diretrizes e práticas recomendadas para 
gerenciar riscos relacionados à cibersegurança. Também 
seguimos e somos avaliados por muitos outros padrões 
regulatórios e expectativas do setor, entre eles o PCI-DSS 
(Padrão de Segurança de Dados do Setor de Cartões de 
Pagamento) e o Ato de Portabilidade e Responsabilidade 
de Seguros de Saúde (HIPAA).

Para atender às expectativas de consumidores, 
clientes empresas e órgãos reguladores, a TransUnion 
estabeleceu uma estrutura de segurança baseada em 
várias camadas de controle sobrepostas para reduzir o 
risco de pontos de falha. A abordagem em camadas foi 
projetada para identificar, proteger, detectar, responder 
e se recuperar diante de problemas, tudo para reduzir 
a probabilidade e os impactos de atividades mal-
intencionadas. Interromper acessos não autorizados  
é nossa meta, mas reconhecemos que devemos estar 
preparados para reagir rapidamente, quando necessário.

Entre os tipos de ferramentas, controles e procedimentos 
que usamos, estão:

• Ferramentas de segurança A TransUnion avalia e 
implanta regularmente soluções de segurança líderes 
do setor para gerenciar, controlar e monitorar nosso 
ambiente. Implementamos ferramentas compatíveis 
com nossa estrutura de segurança em camadas 
para garantir que tenhamos vários níveis de proteção 
e visibilidade. Testamos a eficácia e a capacidade 
dessas ferramentas com regularidade para garantir a 
capacidade de acompanhar a crescente sofisticação 
das ameaças.

• Auditorias e avaliações Além das auditorias e revisões 
realizadas por clientes e órgãos reguladores de 
instituições financeiras, avaliamos continuamente nosso 
próprio programa, incluindo contratos regulares com 
organizações externas para testar nosso programa em 
camadas por meio de avaliações, provas de invasão  
e exercícios simulados de ataque.

• Planejamento e preparação para reagir diante 
de incidentes Reconhecemos a importância da 
preparação constante, por isso atualizamos e testamos 
regularmente nossos planos de resposta, orientamos 
nossos líderes e colaboradores(as) em todo o mundo 
sobre os protocolos e realizamos testes de pressão. 
Nos últimos anos, realizamos sessões informais de 
discussão sobre incidentes com dados que reuniram 
mais de 250 líderes em todos nossos principais 
escritórios do mundo. Esses esforços nos ajudaram a 
reagir rápida e eficazmente diante de situações que 
afetam nosso setor.

• Compartilhamento de informações e colaboração 
Estamos empenhados em trabalhar com nossos 
clientes, parceiros, fornecedores, organizações 
governamentais e colegas do setor para enfrentar 
essas ameaças. Por exemplo, somos membros do 
conceituado Centro de Análise e Compartilhamento 
de Informações sobre Serviços Financeiros (FS-ISAC). 
Além disso, nosso Diretor de Segurança da Informação 
atua no conselho da Coalizão Nacional de Segurança 
Tecnológica (NTSC) dos Estados Unidos, organização 
que reúne grupos dos setores público e privado para 
aprimorar padrões e elevar o nível de conscientização 
sobre cibersegurança.

Para garantir equipes bem treinadas e altamente 
qualificadas, investimos em nosso pessoal por meio de 
treinamentos e da participação em grupos setoriais e 
entidades de certificação em segurança da informação, 
fraude e compliance, como:

• CISSP (Profissionais Certificados em Segurança  
de Sistemas de Informação)

• CISA (Auditoria de Sistemas de Informação 
Certificados)

• CISM (Gerentes Certificados de Segurança  
da Informação)

• CRISC (Certificado em Controle de Riscos  
e Sistemas de Informação)

• OSCP (Profissionais Certificados em  
Segurança Ofensiva)

• CEH (Hackers Éticos Certificados)
• CFE (Examinadores de Fraude Certificados)
• CCEP (Profissionais Certificado em Compliance e Ética)
• CIPP/US (Profissionais Certificados em Privacidade  

de Informações)

Mitigação de riscos junto  
a fornecedores e parceiros

Contratamos serviços de terceiros como parte dos 
nossos negócios. Visto que o trabalho com parceiros 
pode produzir riscos incrementais, a TransUnion 
trabalha intensamente para entender e gerenciar 
tais riscos por meio do nosso Programa de Gestão 
de Riscos de Terceiros (TPRM, na sigla em inglês). 
O programa estabelece diretrizes que devem ser 
cumpridas por nossos fornecedores e parceiros ao 
manter negócios com a TransUnion. A avaliação 
nesse processo inclui, mas não se limita a riscos 
estratégicos, financeiros, de conformidade e de 
segurança da informação. O programa abrange 
toda a organização, incluindo Filiação, Compras, 
Jurídico, Conformidade, Segurança da Informação, 
Continuidade dos Negócios, Recursos Humanos, 
Marketing, Seguros e representantes de unidades de 
negócios que trabalham com parceiros.

No ambiente de hoje, as violações de segurança 
são cada vez mais comuns, por isso a TransUnion 
trabalha de forma intensa e adota medidas para 
reduzir os impactos e a chance de atividades mal-
intencionadas.

Privacidade das informações pessoais

Nosso compromisso de proteger a segurança das informações 
pessoais é uma parte da equação.  
Garantir a privacidade dos dados é igualmente importante. 
Tratamos as informações com cuidado para que cada 
consumidor seja representado de maneira confiável e segura 
no mercado. Nosso compromisso de proteger os dados dos 
consumidores faz parte de nossa cultura e é prioridade para 
toda a empresa e em todos os níveis da organização. Além 
disso, exigimos tratamento justo e respeitoso das informações 
pessoais que considere os direitos e as liberdades dos 
indivíduos cujos dados pessoais estão sendo processados. 

Como parte de programa geral de capacitação e compliance, 
nossos(as) colaboradores(as) são instruídos(as) sobre 
privacidade ao ingressar na empresa e devem renovar o 
treinamento em privacidade anualmente. Complementamos 
esses cursos com atividades nos escritórios, como a Semana 
de Conscientização sobre Assuntos de Privacidade  
e o Dia da Privacidade dos Dados.

Em 2019, incrementamos nossas iniciativas com a contratação 
de um novo Diretor Global de Privacidade, que supervisiona 
nosso programa e garante a conformidade com as leis e 
regulamentos nos países em que operamos. Mais informações 
sobre esses regulamentos podem ser encontradas na seção 
Compliance deste relatório.
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Governança dos dados 

A gestão adequada dos dados é fundamental para nossa 
empresa e essencial para nosso sucesso. Para obter 
dados de alta qualidade, usamos uma abordagem de 
várias camadas, cobrindo desde políticas e contratos a 
procedimentos e controles sistêmicos, verificações de 
qualidade e regras de negócios. Nossos processos de 
aquisição de dados começam com políticas e credenciais 
robustas para fornecedores de forma a garantir que 
a empresa seja o que ela afirma ser e tenha controles 
para manter os dados seguros, compatíveis com a lei e 
relatados com precisão. Além de aplicar esses padrões a 
conjuntos de dados relatados tradicionalmente, adquirimos 
regularmente novos pacotes de dados e desenvolvemos 
novas tecnologias e recursos analíticos. Isso nos permite 
estabelecer um novo perfil de crédito para os consumidores 
ou aprimorar os existentes. Além das informações 
convencionais de pagamento de empréstimos de 
instituições financeiras e registros públicos, como falências, 
buscar fontes menos tradicionais de informações - como 
dados de serviços públicos, telefonia celular e pagamentos 
de aluguel - nos ajuda a expandir as fontes disponíveis.

Informações precisas, completas e oportunas

A TransUnion recebe dados de forma voluntária de vários 
fornecedores. Temos um processo completo e rigoroso por 
meio qual eles participam de todo o ciclo de fornecimento 
de dados, investigação de disputas e destinação dos 
dados. Utilizamos uma combinação de tecnologias, 
pessoas e processos para validar informações e revisar 
atividades anômalas. De acordo com regulamentos e para 
garantir a máxima precisão possível, a TransUnion:

• Aplica um rigoroso processo de triagem que inclui visitas 
para avaliar os fornecedores;

• Analisa os dados para confirmar se estão no  
formato correto para depois incluí-los no ambiente  
da TransUnion;

• Confirma se os dados fornecidos são consistentes  
com as versões anteriores e com as diretrizes do setor;

• Sinaliza quaisquer anomalias, que então são  
devolvidas ao provedor para que sejam tratadas.

Precisão dos relatórios sobre consumidores

A precisão dos dados é fundamental para todo sistema de 
relatórios de crédito. No nível mais básico, os consumidores 
merecem que suas informações sejam um reflexo preciso 
de seus comportamentos financeiros. Credores e outros 
usuários de informações de crédito precisam de dados 
precisos para ajudar na tomada de boas decisões 
sobre quando e para quem conceder crédito e outras 
oportunidades.

Todas as partes interessadas no mercado de crédito 
desempenham um papel ativo no estabelecimento e na 
manutenção da precisão dos dados, que dependem (a) 
da TransUnion receber informações precisas, completas e 
oportunas; (b) da capacidade da TransUnion de relacionar 
os dados recebidos ao consumidor correto; e (c) dos 
consumidores revisarem seus relatórios de crédito para 
garantir precisão e se envolverem nos processos  
de disputa.

Relacionar os dados recebidos  
ao consumidor correto

Investimos no desenvolvimento de uma lógica de correlação 
que é líder do setor e avaliamos constantemente - e 
buscamos melhorar - sua precisão para maximizar nossa 
capacidade de relacionar as informações ao consumidor 
correto. Sempre procuramos maneiras de obter o equilíbrio 
certo: uma lógica de correlação suficientemente rígida para 
produzir resultados corretos, mas flexível o suficiente para 
não excluir informações apropriadas. Às vezes, ocorrem 
erros de correspondência. Empregamos variados recursos 
para identificar e corrigir problemas automaticamente, 
como dígitos trocados em identificadores e pequenos erros 
de digitação de nomes e endereços. Esses processos 
buscam produzir os resultados de correlação mais precisos 
possíveis. Em 2019, menos 0,5% das disputas registradas 
na TransUnion nos Estados Unidos estavam associadas à 
combinação incorreta de arquivos de crédito. Apesar dos 
enormes esforços da TransUnion e de nossos fornecedores 
para ter o mais alto grau de precisão possível, nenhum 
processo ou pessoa é perfeito, e erros podem acontecer. 
Quando identificados, são tomadas medidas para corrigi-
los o mais rápido possível. Todos os participantes do 
mercado de crédito - entre eles, fornecedores de dados e 
outras fontes de informação - trabalham em conjunto para 
melhorar a precisão, as experiências dos consumidores 
e a disponibilidade de crédito e outros produtos em um 
ambiente seguro.

Programa de monitoramento de  
fornecedores de dados

Como as informações são provenientes de várias fontes, 
é essencial ter protocolos rigorosos para assegurar a 
qualidade e a precisão dos dados. Por isso, além de 
centenas de verificações sistêmicas, temos equipes 
responsáveis pelo monitoramento dos bancos de dados 
de arquivos de crédito. Nos Estados Unidos, nosso 
programa de monitoramento de fornecedores de dados 
lida com a qualidade dos dados e sua vinculação 
com os provedores, analisa de maneira proativa os 
arquivos em busca de anomalias e solicita as correções 
necessárias. Esse programa envolve várias funções e 
reúne profissionais das áreas de Serviços de Integração 
de Dados, Compliance, Relações com Consumidores, 
Filiação e Investigações Corporativas - citando apenas 

alguns - para produzir uma visão abrangente de nossos 
fornecedores e nos permitir ter mais controle sobre a 
qualidade dos dados. Os principais membros do grupo 
de trabalho têm, em média, 24 anos de experiência 
na TransUnion e se encontram semanalmente para 
monitorar e avaliar os fornecedores de dados. Esse grupo 
analisa informações como mudanças na propriedade do 
fornecedor, problemas com a precisão de dados, fraudes, 
ações regulatórias ou legais relacionadas ao fornecedor, 
falhas do fornecedor ao cumprir obrigações e alterações 
significativas nos dados relatados. Como parte de nosso 
compromisso com a melhoria contínua, todas as equipes 
envolvidas no monitoramento da qualidade dos dados 
têm a responsabilidade de identificar e defender qualquer 
alteração de processos e sistemas necessária para 
continuar garantindo a máxima precisão possível  
dos nossos dados.
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Governança corporativa 

A governança adequada conduzida pelo nosso Conselho de Diretoria é importante para a TransUnion. Após nosso IPO 
realizado em 2015, a expansão e a diversificação significativas de nossos negócios nos últimos anos, a composição de 
nosso conselho evoluiu de forma a refletir a liderança necessária para assegurar nossa posição atual e futura como uma 
empresa global de soluções de informação e insights. Cada um(a) de nossos(as) diretores(as) traz um conjunto único de 
competências para a organização, entre elas uma vasta experiência em administração, serviços de informação, serviços 
financeiros ao consumidor, tecnologia, governança de empresas de capital aberto, finanças e contabilidade. Mais 
informações sobre os atributos dos membros do conselho estão disponíveis em nossa Declaração de Procuração  
(Proxy Statement).

Em função da importância da proteção de dados para nossos negócios, implementamos em 2019 um novo Comitê do 
Conselho com foco em tecnologia, privacidade e cibersegurança. Mais informações sobre nosso Conselho de Diretoria, 
incluindo a composição do comitê e as políticas de governança, bem como o Relatório Anual de 2019, podem ser 
encontrados em TransUnion.com/TRU.

Nosso Conselho orienta a empresa de várias maneiras diferentes, entre elas a supervisão de vários tópicos importantes:

Auditoria e Compliance 

• Relatórios financeiros

• Controles internos

• Conformidade com requisitos legais  
e regulatórios

• Código de conduta dos negócios

Comitê de Remuneração

• Remuneração executiva

• Incentivos e remuneração por meio  
de participação acionária 

• Sucessão da diretoria e plano  
de continuidade

Governança e Comitê  
de Nomeação 

• Governança corporativa

• Identificação de candidatos a cargos  
de diretoria

• Membros do comitê de recomendação

• Responsabilidade social corporativa, 
filantropia, políticas públicas e  
cidadania corporativa

Comitê de Tecnologia, 
Privacidade e Cibersegurança 

• Revisão da estratégia e abordagem de 
tecnologia e inovação

• Estrutura da segurança da informação

• Gestão de riscos relacionados à segurança 
da informação e à cibersegurança

• Conformidade com normas e requisitos 
globais de privacidade e segurança  
de dados

Envolvimento das partes interessadas

Na TransUnion, consultamos e incorporamos visões de diferentes partes interessadas antes de desenvolver políticas, 
programas e produtos. Seguem abaixo alguns dos canais de comunicação que usamos para entender os pontos de 
vista desses grupos.

Parte interessada Canais de comunicação

Consumidores Call centers, pesquisas, mídias sociais, sites na Web, 
portal de disputas

Investidores e analistas

Chamadas trimestrais sobre resultados, registros 
financeiros, site na Web,conferências e road shows 
não relacionados aos negócios, diálogos diretos, 
eventos para investidores

Clientes e parceiros
Diálogos diretos, conferências, conselhos 
consultivos, boletins, pesquisas, mídias sociais, 
conteúdo do site,e-mail

Órgãos reguladores e governamentais Diálogos diretos, avaliações, visitas 

Mídia Diálogos diretos, comunicados de imprensa,  
site na Web

Nosso pessoal

Diálogos diretos, comunicados de imprensa, site na 
Web, e-mail, intranet, reuniões trimestrais em nível 
mundial, sinalização digital, reuniões internas, 
pesquisas de engajamento, transmissão por correio 
de voz, comunicados internos, linha direta com 
pessoal interno

Contratações em prospecção Site na Web, mídias sociais, feiras sobre carreiras, 
atividades de recrutamento

Quadro de Diretoria da TransUnion Reuniões trimestrais  
(TransUnion LLC e regionais), e-mail

https://investors.transunion.com/~/media/Files/T/Transunion-IR/annual-reports/2019/2020-proxy-statement.pdf
https://investors.transunion.com/~/media/Files/T/Transunion-IR/annual-reports/2019/2020-proxy-statement.pdf
https://investors.transunion.com/
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Ética nos negócios

Tratamos as informações - pessoais e de empresas - 
com responsabilidade. Isso está na base de todas as 
decisões que tomamos e na maneira como interagimos 
uns com os outros, com clientes, fornecedores e parceiros 
de negócios - estamos juntos nisso. Temos controles e 
programas criados para manter a confidencialidade e a 
integridade dos dados, que incluem esforços contínuos 
para garantir o uso adequado dos recursos da empresa. 

Ao realizar suas tarefas, as equipes da TransUnion, que 
têm acesso a informações não públicas de consumidores, 
são sempre obrigadas a gerenciá-las adequadamente 
e estão estritamente proibidas de coletar ou modificar 
dados de consumidores ou clientes, produtos ou serviços 
oferecidos pela empresa, exceto quando apropriado. 
Embora os dados que gerenciamos variem de país para 
país, nossa convicção para protegê-los é a mesma. 
Independentemente da situação, mantemos todos na 
TransUnion sob o mesmo alto padrão de proteção ética 
dos dados. Mais informações sobre nossos programas 
estão disponíveis no capítulo Gestão dos Dados.

Código de Conduta Empresarial

Para apoiar nossas práticas éticas de negócios e 
conformidade, temos um Código de Conduta que todo 
o nosso pessoal aceita quando ingressa na TransUnion. 

Esses votos são reafirmados anualmente. Revisamos 
o documento com regularidade para assegurar que 
permanece oportuno e relevante. Uma reavaliação 
completa foi realizada em 2019.

Nosso Código de Conduta Empresarial está alinhado 
às leis e normas, bem como às diretrizes de auto-
regulamentação aplicáveis em todos os mercados em 
que oferecemos nossos serviços. Baseia-se em políticas 
e padrões norte-americanos de referência, entre eles a 
Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, a Lei Gramm-
Leach-Bliley, a Lei de Responsabilidade e Portabilidade 
de Seguros de Saúde, padrões internacionais ISO27002 
e o padrão de segurança de dados PCI. O Código de 
Conduta Empresarial da TransUnion está disponível 
publicamente em TransUnion.com/TRU, e nosso pessoal 
é orientado a esclarecer perguntas sobre qualquer política 
da TransUnion junto a suas respectivas lideranças.

Justiça e não discriminação

Acreditamos em todo nosso pessoal e nos empenhamos 
para que se sintam à vontade no local de trabalho.

Discriminação e práticas desleais não têm lugar na 
TransUnion, razão pela qual adotamos uma Política de 
Direitos Humanos e Padrões de Trabalho para orientar 
nossas práticas em todo o mundo.

Speak Up 

Como parte de nosso compromisso com o comportamento ético, oferecemos 
ao nosso pessoal várias maneiras para relatar suas preocupações. Nossa 
linha direta para assuntos de ética está disponível para que equipes, 
empresas afiliadas e o público em geral denunciem com segurança qualquer 
suspeita de conduta de negócio ilegal, antiética ou insegura. Queremos 
garantir que haja uma maneira de comunicar qualquer inquietude e, para 
isso, o serviço está disponível 24 horas, todos os dias. Não é preciso se 
identificar, e as chamadas não serão gravadas. Todas os registros serão 
encaminhados para os pontos de contato apropriados em 24 horas, e o  
autor das ligações poderá receber atualizações durante todo o  
processo de investigação.

Internamente, oferecemos vários outros meios de relatar problemas ou 
comportamentos, entre eles conversas diretas com gerentes e processos  
on-line em nossa intranet, que são reunidos em nosso programa Speak Up.

Compliance global

A TransUnion está submetida a várias leis nos mercados em que atua, cobrindo as áreas de proteção de consumidores, 
precisão, segurança, privacidade de dados, acesso de consumidores e terceiros a relatórios de crédito e processos de 
disputa para solucionar erros, entre outros regulamentos e requisitos. Seguimos a rigorosa supervisão regulatória em 
todas as regiões geográficas, além de termos nossos próprios padrões de alto nível.

Essas normas foram criadas para proteger e capacitar consumidores e garantir uma inclusão financeira justa.

Canadá – Comissário de Privacidade do Canadá
• Lei de Proteção de Informações Pessoais  

e Documentos Eletrônicos

1

EUA – Departamento de Proteção Financeira do 
Consumidor, Comissão Federal de Comércio
• Lei de Relatórios de Crédito Justo
• Lei de Práticas Corruptas no Exterior
• Lei Gramm-Leach-Bliley 
• Lei de Responsabilidade e Portabilidade  

de Seguros de Saúde 
• Padrões internacionais ISO27002 
• Padrão de segurança de dados PCI 
• Lei de Proteção ao Consumidor da Califórnia (2020)

2

Colômbia – Superintendência de Indústria  
e Comércio
• Lei Estatutária 1581 de 2012
• Decreto 1377 de 2013

3

Brasil – Autoridade de Proteção de Dados
• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

4

Reino Unido – Autoridade de Conduta Financeira, 
Gabinete do Comissário da Informação
• Regulamento Geral de Proteção de Dados
• Princípios para Negócios
• Administradores Seniores e Regime de Certificação

5

África do Sul – Regulador Nacional de Crédito, 
Regulador da Informação
• Lei Nacional de Crédito
• Lei de Proteção de Informações Pessoais

6

Índia – Banco de Reservas da Índia
• Lei das Empresas de Informações de Crédito
• Regras e Regulamentos (Leis CIC)

7

Hong Kong – Comissário de Privacidade  
de Dados Pessoais
• Portaria de Privacidade de 1997 alterada em 2013

8

Filipinas – Comissão Nacional de Privacidade 
• Lei da República 10173

9

Principais regulamentos aos quais a TU está submetida

1

2

3

4

5

6

7 8

9
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https://investors.transunion.com/~/media/Files/T/Transunion-IR/governance-documents/transunion-human-rights-and-labor-standards-policy.pdf?_ga=2.231381087.1337259968.1583091767-22657135.1546463715
https://investors.transunion.com/~/media/Files/T/Transunion-IR/governance-documents/transunion-human-rights-and-labor-standards-policy.pdf?_ga=2.231381087.1337259968.1583091767-22657135.1546463715
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BEM SOCIAL

Por trás das soluções de informação e insights da TransUnion, existem aproximadamente 8.000 pessoas 
experientes e apaixonadas em todo o mundo. Com suas experiências, perspectivas e talentos únicos, 
colocam em prática nosso propósito de Informação para o Bem®.

Acreditamos ser uma força para promover boas histórias em nosso próprio ambiente interno e estamos 
empenhados em oferecer um local de trabalho divertido e envolvente, capaz de enriquecer a vida de nosso 
pessoal e lhes permitir crescer e dar ótimas contribuições.

Nesse capítulo, você saberá mais sobre como é trabalhar na TransUnion.

Vida na TransUnion

Em todos nossos escritórios e regiões em que atuamos, #LifeatTU simboliza o espírito aberto e ativo de nossa crescente 
comunidade global de pessoas. Queremos que a TransUnion seja um lugar onde todas as pessoas se inspirem para 
contribuir com suas ideias e paixões e sejam totalmente aceitas por serem quem elas são. Continuamos desenvolvendo 
uma cultura inclusiva e divertida que permite aos nossos times serem suas melhores versões dentro e fora do escritório.

Profissionais em evolução

À medida que nosso setor e nossos negócios evoluem, o mesmo acontece com nosso pessoal. Tivemos um crescimento 
significativo em 2019, acolhendo novos membros em nossa equipe mundial e aprimorando a maneira como trabalhamos 
para melhor atender clientes e consumidores. Com a chegada de novos profissionais, nós nos empenhamos para 
oferecer a todas as pessoas as ferramentas e os recursos necessários para que possam dar suas contribuições e  
serem bem-sucedidas.

9%  de crescimento no número de profissionais

18,5%  das vagas preenchidas internamente

15% de profissionais promovidos 
ou movidos lateralmente

31
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ESTUDO DE CASO

Em 2019, comemoramos o primeiro aniversário 
do novo Global Capability Center (GCC). Vários 
membros do grupo de liderança fizeram uma visita 
especial a Chennai, na Índia, para participar das 
festividades, entre elas uma Cerimônia de Corte de 
Fita e o Pooja - um ritual Hindu para homenagear 
convidados especiais e celebrar um marco.

Desde sua criação, o GCC evoluiu e se tornou 
um robusto hub de tecnologia global com mais 
de 500 pessoas e responsabilidades como 
inovação, atendimento de clientes, monitoramento 
de desempenho de sistemas e segurança da 

informação. O centro teve um crescimento 
exponencial em seu primeiro ano de vida e segue 
sendo um importante agente de inovação e 
evolução da TransUnion.

“O GCC já impulsionou a expansão dos nossos 
principais recursos tecnológicos. Temos um 
robusto processo de contratação que continua 
nos ajudando a atrair talentos. Este é um momento 
empolgante nos planos de crescimento mundial  
da TransUnion”, afirma Debasis Panda,vice-
presidente do GCC.

GCC registra marco histórico
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Diversidade e inclusão

Sabemos que são necessárias várias pessoas e perspectivas para resolver 
desafios e alcançar nossos objetivos. A diversidade enriquece nossas vidas 
e não apenas nos torna melhores no trabalho, mas também como pessoas. 
Queremos que a TransUnion seja um lugar onde todas as pessoas possam 
dar suas contribuições e ter sucesso juntas. É por isso que continuamos 
desenvolvendo uma cultura na qual as diferenças são abraçadas e 
celebradas, investindo em treinamento de lideranças que eliminem  
vieses pessoais.

Apoio para mulheres na liderança

Por meio de várias iniciativas e parcerias, estamos desenvolvendo equipes 
mais sólidas com a promoção de oportunidades de crescimento e liderança 
para mulheres em toda a organização. Em 2019, nós nos comprometemos 
a apoiar a Campanha de Princípios da Equidade da Rede de Chicago e 
estamos nos empenhando para alcançar a equidade mundial de gênero 
em postos de liderança até 2030. Esse compromisso abrangerá todas as 
nossas equipes no mundo.

Em apoio a essa iniciativa, formamos o Comitê de Equidade de Gênero em 
2019. O grupo que é formado por líderes de diferentes setores, grupos e 
países, medirá os avanços e o desenvolvimento na direção da paridade  
e também terá a tarefa de formar parcerias dentro e fora da TransUnion 
para promover mulheres na liderança e comunicar nosso progresso.

Nosso grupo de recursos de networking Women@TU também realiza 
uma série de oportunidades de desenvolvimento de carreira a cada ano e 
patrocina grupos para mulheres nas áreas STEM e parentais que trabalham.

“É um privilégio co-presidir o Comitê 
de Equidade de Gênero da TransUnion 
e promover a paridade entre nossos 
líderes. Em nosso primeiro ano, tivemos 
avanços significativos na definição 
de um caminho para alcançar nosso 
compromisso mundial com a equidade de 
gênero. Espero continuar aprendendo e 
desenvolvendo mais dessas iniciativas.

— Cathy Madden, vice-presidente 
executiva, diretora de estratégia  
e planejamento
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TransUnion é reconhecida como melhor local para trabalhar por suas  
iniciativas de promoção da igualdade LGBTQIA+

A TransUnion se orgulha por ter sido reconhecida pela Human Rights Campaign (HRC) em função de suas iniciativas de 
promoção da igualdade no ambiente de trabalho. Recebemos a pontuação de 100% no Índice de Igualdade Corporativa 
em 2019, pesquisa e relatório sobre políticas e práticas relacionadas à igualdade LGBTQIA+ no local de trabalho.

A TransUnion também assinou o compromisso da HRC para apoiar a Lei da Igualdade. Introduzida no Congresso dos 
Estados Unidos em março de 2019, a lei garante proteções básicas contra discriminação de orientação sexual e identidade 
de gênero nos campos de emprego, moradia, crédito, educação e outros. Acreditamos na igualdade para todas as pessoas 
- tanto na TransUnion quanto em outros lugares - e nos orgulhamos de apoiar e ajudar a promover essa lei.

Para obter mais informações sobre as ações de diversidade e inclusão da TransUnion, consulte nosso  
relatório |em transunion.com/diversity.

“Trabalhando aqui, sinto que não importa quem você é, 
no que acredita ou de onde vem - contamos com  
a diversidade para aprender e crescer.

— Brad Greer, consultor sênior da área de Aquisição  
e Estratégia de Conteúdo e membro Out and About

African-Diaspora 
Alliance

Diversity & Inclusion 
Forum FUTURO

Out and  
About

Pan-Asian  
Connect

Peace of  
Mind

TransUnion Network  
for Upcoming 

Professionals (TuneUp)

Veterans  
Alliance Women @ TU

Seguem alguns exemplos memoráveis de como nossos Grupos de Recursos de Networking 
fizeram diferença em 2019: 

• Eventos culturais e feriados - Os grupos organizaram uma série de eventos com nosso pessoal em reconhecimento 
ao Mês da Consciência Negra, Dia Internacional da Mulher, Mês da Herança da América do Pacífico Asiático, 
Mês do Orgulho LGBTQIA+, Dia da Independência Décimo Nono de Junho, Mês da Herança Hispânica e Dia dos 
Veteranos. Nosso pessoal também pôde saber mais sobre temas como bem-estar e diversidades geracionais.

• Apoiadores da Cultura - O Diversity & Inclusion Forum patrocinou um programa interno para fomentar o diálogo 
sobre o tema entre líderes e times em todo o mundo. Mais de 200 apoiadores se reuniram em mesas redondas no 
Brasil, Canadá, África do Sul e escritórios nos Estados Unidos. Os participantes deixaram o encontro com sugestões 
de ações cotidianas simples para ajudar a promover uma cultura mais inclusiva.

• Alcance nas comunidades - Os membros desses grupos atenderam comunidades locais com vários esforços 
voluntários, entre eles o programa de orientação Friends First, ações de educação financeira junto à entidade  
Credit Abuse Resistance Education e o programa de bolsas Hiring Our Heroes.

Comunidades reunidas

Com mais de 20 representações em todo o mundo, nossos Grupos de Recursos de Networking (NRG) permitem que 
pessoas com interesses e experiências comuns se reúnam em comunidades. Cada um dos nossos nove grupos 
oferece uma visão interessante sobre culturas, heranças e vivências únicas do nosso pessoal. É importante orientar e 
celebrar nossa convivência.

https://www.transunion.com/diversity


 ESTUDO DE CASO

3736  |  Relatório de Responsabilidade Social Corporativa 2019 37

“Uma das melhores lições que aprendi com nosso 
consultor de carreiras foi reconhecer nosso 
‘genius’ e ser capaz de explicar a outras pessoas. 
Essa dica me ajudou a fazer a transição de uma 
função de gerente de pessoas para uma posição de 
gestão de produtos. Agora, estou utilizando minhas 
habilidades para dar contribuições aos negócios 
de uma maneira diferente e para alcançar minhas 
metas profissionais.

— Briggitte Shambee, Advisor, Operação de Dados

Desenvolvimento de carreira e capacitação

Queremos que nossos times se sintam capacitados para avançar em suas carreiras e tenham oportunidade de 
aprender, crescer e compartilhar seu ‘genius’ com outras pessoas. Também queremos que líderes e gerentes de todos 
os níveis se sintam confiantes para desenvolver e liderar grandes equipes. Desde coaching individual e ferramentas 
autodirigidas de aprendizado a cursos e programas conduzidos por instrutores, nosso pessoal conta com meios para 
realizar grandes feitos e alcançar seus potenciais.

Orientação de carreiras

Em 2017, a orientadora de carreiras da TransUnion lançou uma lista básica de programas para dar ao nosso pessoal 
as ferramentas necessárias para desenvolver efetivamente suas carreiras. Nos últimos três anos, pessoas de todo o 
mundo participaram desses programas práticos para aprender mais sobre princípios como planejamento de carreira, 
identificação de competências e desenvolvimento de marcas pessoais.

+350 gerentes 
participaram do programa 

Managing for Success

+700 gerentes 
participaram de 

treinamentos eletivos

160 líderes participaram 
de workshops para 

liderança 
+28K cursos visualizados 

no LinkedIn Learning 
+181K vídeos visualizados 

no LinkedIn Learning

+1.300 pessoas 
participaram de programas 

de carreira

Mudança não convencional na carreira ajuda RyAnn  
a alcançar novos objetivos

RyAnn Tighe ampliou seu conjunto de habilidades 
e deu um passo não convencional. Abandonou seu 
cargo de gestão e migrou para vendas externas. 
Quando procurou Deb Kuhn, orientadora de 
carreiras, sabia que gostaria de mudar, mas se 
sentia paralisada.

Em suas reuniões de coaching, Deb ajudou 
RyAnn a pensar em sua carreira na TransUnion, 
começando por vendas internas e depois, mais 
recentemente, gestão de pessoas. RyAnn descobriu 
que queria deixar de administrar uma lista de 
contas e assumir uma função de vendas diretas. 
Como preparação para uma nova posição, RyAnn 
desenvolveu seu “pitch” e encenou com Deb o valor 

especial de suas competências e experiência. Com 
esses esforços, conquistou a posição. “O sistema 
de apoio e recursos personalizados oferecidos na 
TransUnion são incríveis. Sou grata aos líderes com 
quem trabalhei e a orientadores como Deb, que 
me ensinaram a confiar em minhas competências 
e a buscar maneiras de seguir crescendo. Estou 
entusiasmada com o que posso esperar do futuro.”

Na TransUnion, acreditamos que as carreiras não 
precisam ter uma única direção – todas as pessoas 
são incentivadas a sair da zona de conforto e 
desenvolver habilidades e experiências. Analisamos 
as competências e as perspectivas que cada um 
pode aplicar em uma nova função.
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Care@work 
garante assistência a crianças e idosos 

Cobertura de  
doações para  

caridade

Procedimentos de afirmação de gênero  
Coberturas em todos os planos de saúde da TransUnion  
nos Estados Unidos

Reembolso
de estudos

Assistência  
à adoção

Licença parental 
remunerada

Acordos de trabalho 
flexível e remoto

Tratamento de 
infertilidade 

Plano médico  
com qualidade acima do mercado

Horário flexível 
permite que os(as) colaboradores(as) tirem folgas  
quando necessário, em vez de acumulá-las

Compensação Total

Além das oportunidades desafiadoras de trabalho e desenvolvimento, a TransUnion se empenha para oferecer um 
pacote atraente de remuneração e benefícios que permita aos nossos times cuidarem de si mesmas e de suas famílias. 
Chamamos esse conjunto abrangente de benefícios de Compensação Total.

BENEFÍCIOS CARREIRA REMUNERAÇÃO                   APRENDIZADO 

Resumo dos benefícios 

Temos orgulho de investir em nosso pessoal por meio de recompensas significativas e holísticas que façam diferença. 
Nossos benefícios para colaboradores(as) nos Estados Unidos são:

Plano de compra  
de ações para 
colaboradores(as)

Plano 401(k) 
com generosas contribuições  
da empresa

Seguro 
para Pet 
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Abrindo caminho

Liderar uma equipe é um trabalho incrivelmente importante 
e gratificante, mas nem sempre é fácil. Nossos programas 
globais de liderança, que abrangem todos os níveis, de 
gerentes a executivos seniores, são desenvolvidos para 
apoiar os times a conduzir nossos negócios e nossa 
cultura todos os dias. É por causa deles que somos 
capazes de alcançar grandes feitos na TransUnion e criar 
um ótimo local de trabalho.

No recém-criado programa Managing for Success, 
novos(as) gerentes aprenderam o essencial sobre 
administração na TransUnion - desde o treinamento até 
o desenvolvimento e a remuneração das pessoas. Além 
disso, todos(as) tiveram a oportunidade de se matricular 
em cursos ao longo do ano, com foco nas habilidades 
necessárias em momentos importantes, como contratação, 
entrevista e conversas de desempenho. 

Líderes seniores também participaram do treinamento 
de liderança em Mudança e Pertencimento, que os 
orientou sobre como liderar equipes ao longo de grandes 
processos de mudança e criar um ambiente mais inclusivo, 
revelando crenças e vieses inconscientes.

Um líder afirmou que o treinamento foi a “discussão mais 
valiosa sobre cenários de mudança e comportamentos 
inclusivos e evitar aqueles que sejam contraproducentes”. 

 

Apoio para a nova geração de líderes

Durante nosso programa de estágio de 12 semanas, 110 
estudantes de graduação e pós-graduação de mais de 
50 universidades tiveram uma importante experiência 
de trabalho em seus campos de interesse. Conheceram 
mais sobre os negócios da TransUnion e desenvolveram 
novas habilidades para desenvolver suas carreiras por 
meio de projetos especiais, networking e oportunidades de 
voluntariado. Sendo esse nosso maior grupo de estagiários 
até o momento, ficamos entusiasmados e chegamos 
a estender o prazo dos estágios e oferecer cargos em 
período integral a 43% dos participantes após o programa.

“A primeira coisa que notei como estagiário foi o 
quão ansiosas as pessoas estavam para me ajudar a 
crescer. Essas primeiras conexões se transformaram em 
relacionamentos para toda a vida”, compartilhou um  
ex-estagiário. 

Antes dessa iniciativa, também lançamos um Programa 
de Insights para Estágios por meio do qual 20 estudantes 
de diferentes origens e escolas passaram dois dias em 
nosso escritório. Aprenderam mais sobre oportunidades de 
carreira e habilidades essenciais, como elaborar currículos 
e passar por entrevistas. Acreditamos na importância de 
desenvolver a próxima geração de talentos, seja para 
trabalhar na TransUnion ou em outras organizações.
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Reconhecimento dos benefícios da TransUnion

Em 2019, a TransUnion foi novamente reconhecida pelo 
The Cradle como empresa que valoriza a adoção nos 
Estados Unidos, em função do benefício que reembolsa 
os(as) colaboradores(as) em até US$ 10 mil por criança 
adotada. Pelo quinto ano consecutivo, também foi listada 
pela Dave Thomas Foundation for Adoption entre os 100 
melhores locais de trabalho favoráveis à adoção nos 
Estados Unidos. 

Bem-estar no trabalho

No trabalho ou em casa, queremos ajudar nosso pessoal com ferramentas e recursos que lhes permitam ser suas  
melhores versões. Total You, nosso programa global de bem-estar, patrocina iniciativas mensais para promover a saúde 
física, emocional, social e financeira do nosso pessoal.

Seja participando de uma corrida de revezamento na Zâmbia, de uma competição esportiva na cidade de Makati, nas 
Filipinas, ou ainda de uma caminhada de caridade em Austin, as pessoas assumiram o controle de seu bem-estar em 2019.

A saúde mental também é um componente fundamental do nosso bem-estar. Pode afetar a vida cotidiana, os 
relacionamentos e até a saúde física. Em outubro, reconhecemos o Dia Mundial da Saúde Mental, oferecendo almoços  
com conteúdo informativo e painéis de discussão. Os participantes ouviram especialistas e colegas de trabalho falarem 
sobre saúde mental, quebrarem estigmas em torno desse tema e compartilharem estratégias eficazes de enfrentamento  
e tratamento.

Como parte de nosso compromisso com o bem-estar, a saúde e a segurança de nossos times, desenvolvemos  
uma política global descrevendo nossas práticas. O conteúdo pode ser consultado aqui.

Retorno para as comunidades

Somos afortunados por termos pessoas que acreditam 
em fazer o bem e defender nossas causas, além 
das questões pessoais importantes para eles..
Desenvolvemos o programa GoodWorks@TU para apoiá-
los na criação de comunidades mais fortes - dentro 
e fora da TransUnion - e para promover a inclusão 
financeira, a educação e a proteção infantil nas 
populações vulneráveis em todo o mundo. Nossas 
equipes organizam esforços de voluntariado em grupo ao 
longo do ano, e muitas pessoas dedicam parte do tempo 
pessoal a causas com as quais se preocupam.

Para contribuir com esses esforços, asseguramos 
aos(às) colaboradores(as) dos Estados Unidos um 
dia de folga por ano para ações voluntárias, para que 
pode ser usado fora do escritório em uma causa que 
lhes seja importante. Também temos um programa de 
doações equivalentes em dinheiro para pessoas que 
optarem por fazer contribuições financeiras às causas 
selecionadas. A TransUnion doará US$ 2 mil por ano 
para cada membro interno em apoio às doações feitas 
às chamadas organizações 501c3. Alguns de nossos 
escritórios internacionais também oferecem benefícios 
semelhantes.

Good Works Month

Anunciamos nosso primeiro mês dedicado ao 
voluntariado em abril de 2017, que foi batizado de Good 
Works Month, e seguimos mantendo a tradição todos 
os anos. Nesse mês designado a tópicos alinhados à 
nossa missão de servir - Prevenção contra Abuso Infantil, 
Alfabetização Financeira e Voluntariado -, reunimos 
nossos times para gerar mais impactos positivos. Em  
abril de 2019, o número de horas voluntárias cresceu  
35% em relação ao ano anterior.

Em 2019, nossos times registraram mais de 14.200 horas de 
voluntariado (23% a mais em relação a 2018), e a TransUnion 
doou mais de US$ 1,5 milhão em contribuições beneficentes 

em todo o mundo.

Avanços na inclusão financeira, educação  
e proteção infantil

No centro dos nossos negócios está o compromisso 
com a inclusão financeira. Incentivamos nossos times 
a usarem suas habilidades de educação financeira em 
várias comunidades por meio de atividades e campanhas 
patrocinadas pela TransUnion e do trabalho com diversas 
organizações parceiras sem fins lucrativos. Esse foco na 
educação financeira assume diferentes formas em todo 
o mundo e ajuda a destacar as muitas informações de 
crédito e recursos educacionais que estão disponíveis.

Também apoiamos iniciativas de educação em todo o 
mundo que fornecem a comunidades e economias meios 
para prosperar. Na Índia e na África do Sul, estamos 
concentrados na melhoria da educação infantil e em dar 
às crianças oportunidades de mudar o curso de suas 
vidas na direção de um futuro melhor. Também apoiamos 
a educação no Canadá e nos Estados Unidos por meio de 
programas de orientação e tutoria.

Além disso, colocamos em ação o poder da informação 
para apoiar uma das populações mais vulneráveis e 
preciosas: as crianças. Por meio de nosso relacionamento 
com a Child Rescue Coalition (CRC), usamos a 
informação para resgatar crianças exploradas e abusadas 
sexualmente. A CRC desenvolve tecnologias avançadas 
que ajudam a aplicar a lei, rastrear, prender e processar 
aqueles que usam a Internet para prejudicar crianças. 
Também oferece suas tecnologias sem custo a órgãos 
policiais locais, nacionais e globais. Até o momento, vimos 
o poder dos dados contribuir para realizar mais de 12 mil 
prisões e resgatar mais de 2,7 mil crianças em 96 países. 
Nossa tecnologia de suporte e integração de dados 
ajuda a rastrear atividades vinculadas a exploradores 
de crianças. Também oferecemos espaço e suporte 
operacional em nossas instalações em Boca Raton,  
bem como contribuições financeiras.

https://investors.transunion.com/~/media/Files/T/Transunion-IR/governance-documents/transunion-wellness-health-and-safety-policy.pdf?_ga=2.202440017.1337259968.1583091767-22657135.1546463715
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ESTUDO DE CASO

A orientação financeira e a educação são duas 
áreas importantes em nosso mercado sul-africano. 
Para atender às demandas nesses segmentos, 
procuramos estabelecer parcerias com programas 
que possam alavancar nossa paixão pela educação 
e a aplicação do nosso conceito de Informação  
para o Bem.

Selecionamos para nos apoiar a Primestars, 
empresa de marketing especializada na facilitação 
de programas de desenvolvimento juvenil para 
alunos do ensino médio de comunidades carentes. 
O programa “Smartbucks” tem como objetivo dar a 
estudantes desassistidos do ensino médio noções 
financeiras básicas, como orçamento, poupança, 
investimentos, a importância de ter uma boa nota 
de crédito e como superar dívidas. Com nossa 
parceria e a doação de R200 mil, apoiamos mais 
de 100 mil jovens da África do Sul, incluindo mais 

de 11 mil alunos de mais de mil escolas. Estamos 
muito orgulhosos por ter contribuído com a 
formação de nossos futuros líderes, orientando-os 
para que possam tomar decisões financeiras mais 
sérias no futuro.

O programa explorou um filme com situações 
únicas que muitos adolescentes sul-africanos 
enfrentam diariamente, usando cenários comuns 
em suas vidas diárias. Os alunos participaram 
de uma competição na qual era preciso sugerir 
motivações sólidas e estratégias financeiras em 
torno das lições extraídas do filme e de um manual. 
Das 10 principais inscrições, saiu o vencedor 
final. Os prêmios para os finalistas incluíram 
financiamento para propostas de negócios,  
bolsas de estudo para ensino superior, estágios 
e apoio para ajudar os alunos a estabelecer 
pequenas empresas.

Educação financeira contando com a Primestars

Em 2019, a TransUnion recebeu em Hong Kong o 
prêmio de empresa solidária do Conselho de Serviço 
Social do país (HKCSS) 香港社會服務聯會 em 
reconhecimento ao compromisso da empresa com a 
comunidade, colaboradores(as) e o ambiente.

Nos últimos dois anos, nosso pessoal desenvolveu e 
realizou vários seminários sobre educação financeira 
e risco de crédito para o público da ONG parceira 
Caritas e outras organizações de ações beneficentes. 
Também firmaram parceria com o Centro de Apoio 
à Crises Familiares e ajudaram famílias a encontrar 
soluções para problemas financeiros e dívidas  
por meio de:

• Treinamento para assistentes sociais da Caritas 
sobre as principais informações do setor, como 
notas de crédito e empréstimos;

• Educação comunitária com vários seminários 
sobre tópicos como nota de crédito, gestão de 
dívidas e dicas para realizar a primeira hipoteca;

• Relatórios de crédito gratuitos para casos de 
reestruturação de dívidas da Caritas.

A TransUnion foi candidata ao prêmio da Caritas, 
cujo objetivo principal é oferecer serviços de 
assistência e reabilitação a pessoas carentes  
e em crise nas comunidades.

Essa conquista demonstra claramente como nossos 
times de Hong Kong estão ajudando a comunidade 
onde trabalham e vivem. Aplicaram seus 
conhecimentos e nossos produtos exclusivos para 
ajudar a orientar as pessoas e também em outras 
oportunidades de inclusão financeira.

 TransUnion é reconhecida como empresa solidária em Hong Kong
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BOA POSTURA AMBIENTAL

A TransUnion tem o compromisso de ser uma boa gestora ambiental. Nesse trabalho, concentra-se em áreas 
que pode gerar mais impactos positivos: uso de energia e gerenciamento de resíduos. Nossas práticas 
ambientais globais são destacadas aqui.

Promoção de um ambiente de trabalho sustentável 

Somos movidos pela possibilidade de promover mudanças positivas e continuamente buscar maneiras de 
administrar nosso impacto ambiental.

Uma das áreas principais é o consumo de energia. Como coletamos grandes volumes de dados para 
armazenamento e análise, esse é um ponto central da nossa estratégia de sustentabilidade e é onde vemos 
mais oportunidades para reduzir nossa pegada de carbono. Além disso, nossa equipe de engenharia 
de instalações conduziu iniciativas bem-sucedidas para economizar energia e reciclar equipamentos em 
nossos escritórios e data centers.

Nosso ambiente de trabalho 

Nos últimos anos, temos trabalhado para renovar nossos 
vários escritórios de modo a atender às demandas pessoais 
dos times e nossas metas de sustentabilidade. Entre outros 
resultados, essas mudanças têm nos ajudado a reduzir 
o consumo de energia por meio do uso da luz natural no 
ambiente de trabalho e de sensores de iluminação em 
todas as instalações. Em 2019, concluímos as reformas nos 
espaços existentes e nas expansões em novas localidades 
em 11 escritórios. Além disso, nosso espaço em Leeds, no 
Reino Unido, possui certificação ISO14001 (sistemas de 
gestão ambiental) e ISO45001 (saúde e segurança).

Reduzimos nossas emissões de escopo 3, usando a 
tecnologia para reduzir a frequência de deslocamento. 
Oferecemos ao nosso pessoal, recursos para trabalhar em 
casa, poupando tempo em transporte e combustível, além de 
salas de conferência imersivas em nossos maiores escritórios 
para também ajudar a diminuir o número de viagens.

Redução de resíduos no Reino Unido 

45

Em 2019, nossos times de Leeds deram passos 
significativos para reduzir os resíduos gerados no 
escritório. Liderado pelo Fórum de Responsabilidade 
Corporativa local, o escritório estabeleceu uma meta 
para eliminar papel toalha nos banheiros, remover 
copos de café de papel e de utensílios de plástico. 
Os(As) colaboradores(as) receberam um copo 
reutilizável - e substituíram os utensílios plásticos no 
café do edifício por alternativas compostáveis.

Com a introdução desses elementos compostáveis, 
também foi importante alterar os fluxos de resíduos 
para incluir a compostagem. 

Após a implementação em junho, o escritório 
alcançou uma redução de 63% no volume de 
resíduos produzidos, entre o segundo e quarto 
trimestres. Além disso, o novo provedor de fluxo de 
resíduos é capaz de separar para reciclagem outros 

40% dos resíduos; os 60% restantes são incinerados 
localmente, e energia gerada é enviada para a rede 
elétrica nacional. Os resíduos da compostagem são 
enviados para uma planta de digestão anaeróbica 
local, onde os gases coletados são transformados 
em energia. O produto final vai para terras agrícolas 
nos arredores. 

ESTUDO DE CASO

https://investors.transunion.com/~/media/Files/T/Transunion-IR/governance-documents/transunion-environmental-policy.pdf?_ga=2.133938254.1337259968.1583091767-22657135.1546463715
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Nossos data centers 

Dois de nossos maiores data centers estão perto de nossa sede em Chicago (EUA). Implementamos recentemente 
várias alterações em cada um deles. Ambas as instalações nos permitem armazenar e analisar os dados necessários 
para crescermos com sucesso em novos mercados, viabilizar mudanças em economias emergentes e contribuir para 
que tenhamos um futuro melhor.

Economia de energia atual e projeções

No Data Center 1, instalamos inversores de frequência em dois de nossos refrigeradores que reduzirão o consumo 
de energia em 20% para cada máquina. Também substituímos cinco unidades de resfriamento por modelos de 
baixo consumo, que promovem uma redução de 10% do uso de energia por unidade, e substituímos uma torre de 
resfriamento por um modelo mais eficiente, que tem uma economia projetada de 15%.

No Data Center 2, geramos uma redução da pegada de carbono usando um refrigerador econômico de 
aproximadamente 346.243 lbs. Isso equivale a dirigir um carro compacto por aproximadamente 588.849 milhas 
(assumindo 39 mpg). A compensação gerada pelo refrigerador econômico em 2019 é equivalente ao consumo anual 
de energia de 27 residências médias.

Impacto ambiental da reciclagem e reuso de eletrônicos

Em 2019, a TransUnion enviou mais uma vez milhares de quilos de equipamentos eletrônicos  
para reciclagem responsável. Nossos esforços tiveram o seguinte impacto no ambiente:

68.812 lbs de resíduos sólidos 
economizados em aterros

563.944 kWh de energia  
economizada

17.155 libras de resíduos perigosos não 
dispensadas no ambiente

24,09 toneladas 
de emissão de 
carbono evitadas

Em um esforço para dar continuidade aos nossos avanços ambientais, estamos trabalhando com um provedor  
que dá destinação aos ativos de Tecnologia da Informação, com certificações como e-Stewards e ISO 14001.
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Sobre o relatório

Esta é a nossa sexta edição anual do Retório de Responsabilidade Social Corporativa, escrita e desenvolvida 
internamente pelo pessoal da TransUnion. Contém informações do ano fiscal de 2019, a menos que 

especificado de outra forma. Para consultar nossos relatórios anteriores, visite www.TransUnion.com/CSR.

Se quiser fazer comentários sobre este relatório, envie uma mensagem para GoodWorks@TransUnion.com.  
Se quiser fazer comentários ou esclarecer dúvidas sobre nossos produtos e serviços,  

visite www.TransUnion.com/customer-support/contact-us.

Oportunidades econômicas Grandes experiências Empoderamento pessoal

Informação para
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