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FALA
DOS
FUNDA
DORES

O PicPay nasceu do sonho de tornar o pagamento uma experiência
simples, agradável e, quem sabe, invisível. Junto com esse sonho
nasceram nossos valores, que trazemos conosco desde o início e que
acreditamos que foram fundamentais para nos trazer até aqui e que
nos levarão até o futuro.
Com o crescimento (e que crescimento!), a manutenção desses valores se torna um desafio adicional, já que a cada dia temos mais e mais
colaboradores que se juntam ao nosso moonshot.
A forma como agimos e tudo o que fazemos afeta diretamente nossa
capacidade de atingir nossos objetivos. Por isso, atuamos com integridade e respeito para fazer o que é certo para as pessoas e para o
sucesso do negócio.
Este Código é sobre você e todos os colaboradores e interessados no
negócio, sobre o que consideramos justo e aquilo de que não abrimos
mão quando se trata de fazer o que é certo. Ele deve ser um guia para
orientá-lo a tomar boas decisões!
Muito obrigado por tudo o que você faz para o PicPay, por nossos
valores e usuários!
Anderson Chamon

Dárcio Stehling

Diogo Roberte
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INTRO
DUÇÃO
Este Código representa nosso compromisso com um
ambiente de trabalho de respeito mútuo e com práticas
de negócio sustentáveis, comportamento responsável e
de acordo com a lei.
Aqui você encontra nossos valores, nosso jeito de #ser,
#pensar e #agir! Alinhamos as expectativas com nossos
acordos de convivência e orientações sobre a conduta
que esperamos uns dos outros.
A intenção é deixar claro aquilo que não podemos aceitar
e o que deve guiar nosso comportamento.
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#pe r !
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O CÓDIGO VALE PARA TODO MUNDO
Acreditamos que cada pessoa faz a diferença
no nosso mundo. Por isso, é essencial que todos
ajam com integridade, responsabilidade e sabedoria, e que levem em consideração os nossos
acordos de convivência. Isso vale também para os
nossos fornecedores e parceiros.
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SOBRE
NÓS

O PicPay é uma plataforma de pagamentos criada para quebrar barreiras
e eliminar burocracias. Nós existimos para melhorar a vida das pessoas
e só conseguimos isso porque aqui dentro temos um time fantástico,
que se unem e fazem o inesperado acontecer. Com esse pensamento,
estamos criando uma empresa colaborativa, inquieta e que acredita na
criatividade como uma ferramenta para superar obstáculos.
Por que fazemos o que fazemos?
Nós queremos que as pessoas passem menos tempo fazendo
pagamentos e mais tempo aproveitando as experiências que eles
proporcionam. Nós simplificamos os pagamentos do mundo.
E aonde queremos chegar?
De tempos em tempos, algumas tecnologias surgem e permitem que a
humanidade dê um passo para frente na história da sua evolução. Fogo,
roda, carro, eletricidade, avião, computador, internet, smartphone… todos
foram marcos importantes para a sociedade avançar e destravar novas
possibilidades. Da mesma maneira, algumas empresas marcantes usaram a tecnologia para melhorar drasticamente alguns hábitos cotidianos:
o jeito como nos comunicamos, nos locomovemos, como trabalhamos,
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como viajamos, como nos divertimos, e por aí vai.
Todas essas práticas passaram por melhorias a
que hoje estamos acostumados e sem as quais
seria difícil viver.
Sabemos que temos o potencial de usar a
tecnologia para aprimorar e construir o futuro de
como as pessoas movimentam o dinheiro. Vamos
causar mudanças enormes, que darão espaço
para a sociedade fazer coisas totalmente novas,
algumas até impossíveis de tentar prever. Queremos eliminar todo atrito do ato de fazer um
pagamento e sabemos que isso pode gerar um
mar de oportunidades no futuro, desde reduções
de gastos, tempo e burocracia até modelos de
negócios totalmente novos, possíveis somente
graças a essa evolução.
Para que tudo isso aconteça, sabemos que é
preciso estar ao alcance do maior número de
pessoas possível. É por esse motivo que nós
acreditamos que vamos nos tornar o serviço de
pagamento mais usado NO MUNDO.

COMO NÓS
SOMOS?
Nós sabemos que sempre há espaço para ser
melhor. Em cada nova oportunidade ou desafio,
nós nos transformamos, evoluímos e crescemos.
A nossa ambição é gigante, assim como o potencial das pessoas que fazem parte do nosso time.
Sabemos que para termos o futuro que queremos, é preciso ter fome de construir coisas
novas, mas não a qualquer custo. Nossas relações e tomadas de decisão devem sempre ser
amparadas no que acreditamos que é correto e
que nos faz um negócio ético e confiável.
Nós temos características e ideais que nos identificam e nos unem. Esse é o nosso jeito de ser,
e para fazer parte do nosso time, é indispensável que você:
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Pense
grande

Respeite as
pessoas

Seja
humilde

Continue
aprendendo

Seja rápido

Seja
simples

E se pedissem para nos
descrevermos com uma única
palavra, qual seria? Audaciosos!
Vamos construir o futuro e
estaremos presentes em todos
os lugares, mesmo que de
forma invisível. :)

Faça você
mesmo

Questione
Se coloque
no lugar do
outro
8|

Supere as
dificuldades

Entenda o
contexto

Nunca duvide que um pequeno
grupo de pessoas conscientes e
engajadas possa mudar o mundo.
De fato, sempre foi assim que o
mundo mudou.
Margaret Mead
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AMBIENTE DE
TRABALHO
Valorizamos e reconhecemos que o nosso maior ativo são as pessoas que trabalham conosco. Por isso,
prezamos por um ambiente de trabalho ético, harmonioso e de confiança, onde prevaleça o compromisso
com a transparência e o respeito à diversidade.
Por isso, nossas interações devem ser sempre
construtivas, colaborativas e cordiais, independentemente de posição hierárquica, cargo ou função.
E isso vale também para nossas relações com
usuários, fornecedores e prestadores de serviços.
Dessa forma, depende de cada um de nós a
criação e manutenção de um clima de trabalho
leve e descontraído, construído com boa vontade,
confiança mútua e com total transparência.
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Por isso, fique ligado:
● Brincadeiras são bem-vindas e ajudam a descontrair e relaxar, e se a brincadeira envolver
alguém especificamente, tenha a sensibilidade
para perceber se essa pessoa recebe bem ou
fica desconfortável – brincadeira boa é aquela
em que todos os envolvidos se divertem.
● Durante uma reunião, respeite o tempo de fala
das pessoas, deixando todos participarem efetivamente, e leve em consideração a opinião
dos outros, independentemente de idade ou
gênero.
● Não passe para frente uma informação sobre
a qual você não tem certeza, sendo de um

colega ou de negócio. Lembre-se de preservar
a privacidade das pessoas e só compartilhe se
a pessoa envolvida estiver de acordo.
● Somos comunicativos e adoramos interagir, mas
sons ou conversas em alto volume podem atrapalhar o trabalho dos colegas. Algumas pessoas se
tornam improdutivas em ambientes barulhentos.
● Quando a conversa for sobre um assunto polêmico, mantenha o foco na discussão e respeite
as crenças e preferências do outro.
● Tenha cuidado com o seu notebook e seus objetos pessoais. Além disso, não utilize computador
ou objetos pessoais dos colegas sem autorização.
DIVERSIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO
É a grande e maravilhosa diversidade de opiniões
e características que nos torna uma empresa
criativa e inovadora. É importante que sejamos
um time de pessoas com vivências e personalidades diversas em um ambiente de trabalho que
favoreça a inclusão de todos.

Por isso, decisões que envolvam pessoas (contratação, desligamento e promoção, por exemplo)
não podem ser baseadas em características pessoais como raça, cor, religião, sexo, nacionalidade,
idade, condição médica ou incapacidade, estado
civil, gravidez, orientação sexual, identidade ou
expressão de gênero, entre outras.
As pessoas devem ser reconhecidas e valorizadas profissionalmente por sua capacidade de
transformar e executar excelentes trabalhos, e
não por qualquer outro parâmetro.
DIGNIDADE PESSOAL
Acreditamos que todos devem ser tratados com
dignidade e respeito. Assédio moral e sexual,
abuso de poder e discriminação são intoleráveis.
ASSÉDIO MORAL
Assédio moral é toda conduta abusiva, intimidadora,
hostil ou ofensiva que cria um ambiente tóxico. Podem ser gestos, palavras ditas ou escritas e atitudes
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que se repitam de forma sistemática e atinjam a
dignidade ou integridade psíquica ou física de um
colaborador. Para haver assédio, não é necessária
qualquer humilhação em público e o assediador
não precisa ser necessariamente seu “chefe”.
EXEMPLOS DE CONDUTAS INTOLERÁVEIS:
● Fazer comentários ofensivos ou degradantes.
● Propagar boatos.
● Constranger, inferiorizar, amedrontar, menosprezar, difamar ou fazer ironias ou brincadeiras
de mau gosto.

como insinuações, falas ou escritos, comentários, gestos, envio de imagens, contatos físicos inapropriados
ou indesejados, convites impertinentes, constrangimentos ou ameaças com a finalidade de se relacionar
sexualmente com o outro, são consideradas assédio.
ABUSO DE PODER
O abuso de poder acontece quando alguém se
utiliza de seu cargo ou de sua influência para
obrigar o outro a realizar atividades estranhas ao
trabalho, como assuntos particulares, ou desrespeitar as leis ou nossas políticas e procedimentos.

● Solicitar tarefas desnecessárias ou impossíveis.
● Tratar o outro com hostilidade, insultos, gritos,
indiretas ou intimidações.
● Isolar ou limitar a atuação profissional do
colaborador.
● Expor o colaborador ao ridículo.
ASSÉDIO SEXUAL
As manifestações não consentidas de caráter sexual,
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DROGAS, ÁLCOOL E ARMAS
Você jamais pode trabalhar sob influência de drogas, álcool ou em quaisquer condições que não
permitam o desempenho adequado de suas obrigações e atividades, dentro ou fora da empresa.
Além disso, o uso ou a posse de drogas ilícitas e
de armas no local de trabalho ou em situação de
trabalho são estritamente proibidos.

USO DE BENS
E RECURSOS
PATRIMÔNIO
Nós disponibilizamos instalações, equipamentos, materiais e
sistemas para seu uso nas atividades relacionadas com o trabalho.
Cuidar desses itens é sua responsabilidade.
Por isso, evite o desperdício: utilize-os apenas para os fins a que se
destinam e não use recursos da empresa para fins pessoais.
Esteja atento:
● Cuidado com líquidos perto de equipamentos eletrônicos e
computadores.
● Os visitantes devem ser acompanhados em todos os momentos em que estiverem no PicPay e só podem ter acesso
às salas de trabalho em caso de necessidade.
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USO DE EQUIPAMENTOS PESSOAIS:
Você deve usar apenas os dispositivos e
equipamentos fornecidos pela empresa para o
seu trabalho, como computador e acessórios,
monitores, fones de ouvido, impressoras, etc.,
sendo proibido o uso de itens de sua propriedade.
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Nossas ideias são o que nos tornam únicos e
por isso é importante protegê-las! Isso inclui direitos autorais, patentes, marcas registradas, segredos comerciais, direitos de design, logotipos
e marcas de produtos e desenhos, materiais de
publicidade, software e algoritmos, apresentações, planilhas, relatórios, estudos, entre outros.
Lembre-se: ainda que todas as criações feitas sejam parte do seu trabalho, – códigos, algoritmos,
peças, textos, etc. –, elas pertencem ao PicPay.
E para que um terceiro tenha acesso às criações
que não são públicas, é necessária autorização
formal. Consulte o time de Assuntos Legais para
que eles ajudem você nesse processo.
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Por isso, fique ligado:
● Não envie códigos-fonte para ou por seu
e-mail particular, e nem grave-os em mídias
móveis de sua propriedade.
USO DOS SISTEMAS
Todas as ferramentas e tecnologias oferecidas
para a execução de suas atividades pertencem
ao PicPay.
Os meios de comunicação (e-mail, telefone e
internet) podem ser usados moderadamente
para assuntos pessoais, desde que não
contrariem normas e procedimentos internos e
não causem prejuízo ao seu desempenho ou ao
de seus colegas.
Tenha em mente que todos os sistemas e
dispositivos de informação e comunicação
da empresa – programas de computador
e comunicação instantânea ou aplicativos
de e-mail, telefones e dados trafegados na
internet, por exemplo – são monitorados,

auditados, acessados ou manipulados sem
aviso prévio, mesmo se o navegador utilizar
o modo anônimo. Por isso, não espere
ter privacidade e não salve ou transmita
informações particulares nos sistemas
corporativos, inclusive e-mails e comunicadores
instantâneos, pois elas podem ser acessadas,
apagadas ou perdidas a qualquer momento, e
nós não nos responsabilizamos por isso.
Por isso, fique ligado:
● Bloqueie seu computador ao se afastar dele.
● Jamais envie ou salve arquivos de
conteúdo imoral, ilegal ou discriminatório
em qualquer dispositivo da empresa.
● Nunca compartilhe suas senhas e não
use as senhas de outras pessoas, mesmo
que expressamente autorizado. Isso inclui
senhas de acesso às portas, logins de
computador, e-mail, etc.

SIGILO DE
INFOR
MAÇÕES

Toda informação que você recebe ou a que
tem acesso como parte do seu trabalho é
sigilosa, por exemplo: financeiras, contratos,
documentos, estratégias de negócios, códigosfonte, dados de usuários e suas transações
(endereço, CPF, endereços IP, impressões
digitais, cópias de documentos oficiais, dados
de localização, score de fraude, etc.). Você
responderá civil e criminalmente se divulgar
essas informações sem autorização.
Além disso, é sua obrigação proteger o sigilo das
informações que utiliza em suas atividades. Você
também deve respeitar o sigilo das informações
que os outros colaboradores utilizam.
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Lembre-se que a obrigação de sigilo
permanece mesmo que você deixe de
trabalhar conosco.
Por isso, fique ligado:
● Não forneça informações para terceiros se
você não foi expressamente autorizado.
● Não utilize informações obtidas por meios
escusos, como escutas, hacking, fofocas, etc.
● Não solicite aos colegas informações sigilosas
de empresas onde trabalharam.
● Somente acesse informações que sejam
necessárias e impactem diretamente suas
atividades de trabalho.
● Proteja a tela do seu notebook para que ninguém
consiga visualizar as informações sensíveis.
● Ao utilizar seu computador ou celular em locais públicos, certifique-se de que sua tela não
está exposta para terceiros.
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● Não olhe a tela dos seus colegas quando não
estiver bloqueada.
● Não envie dados ou documentos para seu
e-mail particular, e também não grave-os em
mídias móveis de sua propriedade.
● Não fotografe telas de sistemas.
● Não faça gravações de áudio ou vídeo no ambiente de trabalho sem expressa autorização.
● Ao conversar sobre assuntos sensíveis,
certifique-se de que as pessoas envolvidas
realmente têm necessidade de conhecer as
informações discutidas.
● Não converse sobre assuntos da empresa em
público, mesmo por telefone, citando nomes,
por exemplo.
● Não deixe material com informações sensíveis
nas mesas, impressoras ou salas de reunião.
● Somente acesse informações que você
necessite para seu trabalho.

IMAGEM
E MÍDIA
Como se diz popularmente, “confiança é difícil
de conquistar e fácil de perder”. A confiança que
nossos usuários e a sociedade têm em nós é parte
indissociável da nossa imagem. E uma boa imagem
está entre os principais ativos do negócio. Por isso,
devemos zelar pela boa reputação da empresa e
evitar comportamentos que associem nossa marca
a atributos negativos ou incompatíveis com os
nossos valores.
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REDES SOCIAIS
Nossa presença no meio digital possui um tom
leve e próximo. Temos um timaço super antenado
que cuida com muito amor das interações
realizadas na web: Relacionamento (Alto Impacto),
Growth e Comunidade & Cultura.
É claro que você pode publicar conteúdos sobre
o PicPay em suas redes sociais – nós amamos
muito isso! Compartilhe, publique e nos marque
sempre que desejar, mantendo sempre uma
postura ética e consciente no universo digital.

UE
#PUBLIQ
RTILHE
#COMPA

Por isso, fique ligado:
● Assuntos internos não podem ser expostos em
mídias sociais – lembre-se do sigilo.
● Se tomar conhecimento de conversas que
possam prejudicar o PicPay em qualquer lugar,
inclusive em redes sociais, informe o time de
Compliance.
● Sempre deixe claro que sua opinião não é a
opinião da empresa.
● Ao emitir opiniões pessoais, não veicule ou
associe à imagem ou ao nome do PicPay.
● Não faça comentários ofensivos, racistas,
discriminatórios, vexatórios, que incitem
violência, ódio, intolerância ou que insultem ou
ofendam a comunidade.
● Use as redes sociais apenas para realizar sua
função e fique à vontade para utilizar de forma
pessoal nos horários livres.
● Evite comentários negativos sobre empresa –
se estiver insatisfeito, vamos conversar!
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EVENTOS E PALESTRAS

E por último, mas não menos
importante: lembre-se de que o
que você posta nas redes dura

para sempre…

Ser convidado para um evento e realizar uma palestra onde irá mencionar o PicPay é uma ótima notícia!
Se isso aconteceu, comunique e obtenha autorização do Compliance antes de aceitar, beleza?!
RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA
O PicPay se manifesta por meio de pessoas autorizadas e preparadas. Se alguém que trabalha na TV,
no rádio, no jornal ou na internet te procurou, você
deve encaminhar esses contatos para seu líder.
Por isso, fique ligado:
● Não conceda entrevistas ou fale em nome do
PicPay sem estar expressamente autorizado.
● Não responda a perguntas ou preste
informações a jornalistas e assemelhados.
● Não compartilhe informações sigilosas ou que
não estão prontas para se tornarem públicas.
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CONFLITOS DE
INTERESSES
Conflitos de interesses são situações em que
seus interesses pessoais ou de pessoas próximas
podem influenciar suas decisões no trabalho.
Não é preciso que haja prejuízo efetivo, basta a
possibilidade – ainda que hipotética – de afetar
sua decisão. Evite até mesmo a aparência de um
conflito de interesses.

Dessa forma, jamais utilize seu vínculo com a empresa para privilegiar, direta ou indiretamente, qualquer outro negócio ou quaisquer outras pessoas
com o objetivo de obter vantagens indevidas.
Por isso, fique ligado:
● Não utilize as ferramentas de consulta que
disponibilizamos para acessar a própria conta, de
familiares, amigos (e desafetos!), crush, namorado
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ou namorada (ou ex-), entre outras.

● Lembre-se que todos os acessos são monitorados.
● Jamais aprove ou reprove uma transação / operação própria, ou cujo valor tenha sido originado por
você, de parente próximo ou amigo (ou desafetos!) ou de empresas dessas pessoas.
● Nunca utilize sua posição para atender benefícios
pessoais, diretos ou indiretos ou estabelecer
favoritismos, privilégios ou tomada de decisões
em detrimento dos nossos interesses.
Se acreditar que está numa situação de
conflito de interesses, comunique ao
Compliance.

RELACIONAMENTOS AFETIVOS E PARENTESCO
Para desenvolver um bom trabalho e atingir todo o seu
potencial, beneficiando a todos e ao PicPay, é fundamental que você tenha independência em suas decisões. Algumas das situações que podem comprometer
essa independência são os relacionamentos afetivos,
de parentesco, amizades e até mesmo inimizades!

ATIVIDADES POLÍTICAS

Nós não temos objeções com relacionamentos afetivos, parentesco ou amizades entre colaboradores.
Apenas não permita que isso prejudique o desempenho de suas atividades e suas tomadas de decisões.

Nós respeitamos a pluralidade de opiniões. Por
esse motivo, não permitimos que candidatos,
partidos e colaboradores realizem palestras e
campanhas ou manifestações dentro do PicPay.

Agora, se você e a outra pessoa forem direta ou
indiretamente subordinadas uma à outra, ou se
um de vocês possuir influência profissional sobre
o outro em relação a qualquer tipo de decisão,
isso caracteriza conflito e vocês devem comunicar
essa situação ao Compliance, que deverá propor
ações ao Comitê de Ética para eliminar o conflito.
E se você souber de algum conflito de interesses
que esteja prejudicando a independência de alguém,
entre em contato com o Canal de Ética.

Você é livre para formar suas convicções políticas,
colaborar com partidos ou candidatos através
de contribuições pessoais e filiar-se a partidos
políticos. Apenas precisamos que você comunique
esses vínculos partidários e quaisquer doações
relacionadas para a área de Compliance.

ATIVIDADES PARALELAS
O exercício de atividades paralelas às executadas no
PicPay é permitido, desde que sejam realizadas fora
do período de trabalho. Não comprometam seu bom
desempenho, não utilizem recursos da empresa e
não apresentem potencial conflito de interesses.
No entanto, se suas atividades conflitarem com
os nossos negócios, você deve comunicar ao
Compliance.
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BRINDES, PRESENTES E CORTESIAS
Brindes, presentes, cortesias, propostas de
entretenimento e hospitalidades oferecidos por
fornecedores, clientes em potencial, entre outros são
itens comuns nos negócios, mas podem criar conflitos
de interesses, influenciar nossas decisões ou ser
consideradas práticas ilícitas.
Brindes e presentes de até R$200,00 podem ser
aceitos. Acima desse valor, você deve rejeitar e
informar que se trata de uma política da empresa. Em
alguns casos, mesmo que o valor do brinde ou do
presente esteja dentro do limite, nós poderemos solicitar que o item nos seja entregue para destinação.
Já os convites recebidos para treinamentos, eventos
corporativos ou técnicos, tais como convenções,
congressos, palestras e feiras, podem ser aceitos
desde que o Compliance seja avisado e a inscrição
seja de até R$ 2.500,00. Acima deste valor, além
do aviso ao Compliance, um diretor deverá aprovar
previamente a participação. Se for necessário adquirir passagem e hospedagem para o evento, esses
custos deverão ser pagos pelo PicPay.
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Por isso, fique ligado:
● Sempre comunique a oferta ou o recebimento
de brindes e presentes de qualquer valor à
área de Compliance, que avaliará a situação,
e se forem considerados inadequados,
poderão ser devolvidos ou doados a entidades
assistenciais.
● Quando receber brindes ou presentes,
considere a hipótese de distribuí-los,
compartilhá-los ou sorteá-los.
● Se você oferecer brindes ou presentes do
PicPay a parceiros de negócios, nunca faça
com objetivo de influenciar as decisões dos
parceiros.
Se ainda ficou em dúvida, procure a área de
Compliance para receber orientação.

TRANSPARÊNCIA
Nossa relação com todas as pessoas,
empresas, organizações e com o
governo devem sempre ser éticas,
transparentes e honestas.
PARTES RELACIONADAS
Estabelecemos regras buscando assegurar a
igualdade e a transparência, de modo a garantir
aos acionistas, aos investidores e outras partes
interessadas que a Companhia atue de acordo com
as melhores práticas de Governança Corporativa.
O PicPay segue políticas e procedimentos
específicos sempre que as empresas do grupo
estão conduzindo negócios entre si ou com outras
afiliadas ou sob o mesmo controle.
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LIVRE CONCORRÊNCIA
Nossa forma de concorrer é limpa e livre. Acreditamos
naquilo que somos e fazemos, e todas nossas decisões de negócios são tomadas com base em critérios
unicamente objetivos. Assim, ações comerciais e de
marketing somente são realizadas com fundamento
em pesquisa de dados e análises de mercado e,
ainda que agressivas, jamais serão ilícitas ou desleais.
O respeito pelos concorrentes e por todo o nosso
ecossistema faz parte da nossa cultura. Informações
obtidas por meios ilícitos e obscuros são intoleráveis,
tampouco a prática de espionagem. A concorrência
nos impulsiona a inovar, criar e a nos desafiar!
Por isso, fique ligado, pois não toleramos:
● “fixação de preços”: quando concorrentes ou
parceiros combinam em cobrar certos preços
por determinados produtos ou serviços.
● boicote: um tipo de acordo no qual
concorrentes combinam evitar um cliente ou
fornecedor específico.
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Considere que acordos não precisam ser contratos
assinados para serem ilegais. Um simples entendimento verbal em uma conversa entre você e um
concorrente já pode sinalizar uma concordância e um
combinado equivocados. Por isso, preste atenção!
Se algum desses tópicos surgir enquanto estiver conversando com um concorrente, interrompa e retire-se
da conversa imediatamente, deixando clara a sua
discordância. Logo após, comunique ao Compliance.
FRAUDE
Você jamais deve burlar procedimentos e
controles para obter ganhos, para si mesmo
ou para parceiros de negócios ou até mesmo
para o próprio PicPay, por meio de qualquer
tipo de fraude.
Fraude é o ato intencional de enganar alguém
ou utilizar métodos desonestos ou falsos, a fim
de obter ganhos de forma ilícita e enganosa.
Exemplos disso são a falsificação de documentos,

simulação de situações e fatos, sonegação de
informações, desvio de valores, roubo ou criação
de identidade.
Condutas estritamente proibidas:
● Utilizar documentos ou faturas falsas para
encobrir pagamentos ilegais.
● Inserir dados falsos ou omitir operação de
qualquer natureza em documentos ou livros
exigidos por lei.
● Alterar ou falsificar indicadores ou resultados gerenciais, a fim de obter vantagens
indicando o falso cumprimento de metas.
● Deixar de registrar entradas ou saídas de
um fluxo de caixa, criando um caixa paralelo (caixa 2).
● Ocultar informações de auditores ou destruir documentos relevantes solicitados.

SUBORNO PRIVADO
Suborno é uma forma de corrupção que pode
ocorrer em forma de oferta de qualquer coisa de
valor, incluindo pagamentos em dinheiro (“propina”,
“bola”), com o objetivo de obter vantagens,
benefícios, informações indevidas (de forma ilícita,
injusta e/ou fraudulenta), sendo uma forma de
recompensar alguém pela prática de algo proibido.
Aceitar ou oferecer suborno é contra nossos valores,
ofende nossa cultura e isso é inegociável para nós.
Por isso, fique ligado:
● Nunca ofereça, em hipótese alguma, qualquer
vantagem pessoal a alguém para influenciar
suas decisões.
● Se qualquer pessoa ofertar algum privilégio,
bem ou valor para que você pratique algo
proibido, rejeite clara e expressamente (você
pode mencionar este Código) e comunique
imediatamente à área de Compliance!
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RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS
Para alcançar o objetivo de termos uma parcela
relevante de cidadãos brasileiros usando o PicPay
diariamente, vamos cooperar e manter uma relação
saudável e honesta com diversos tipos de agentes
públicos e reguladores. Acreditamos em uma relação
virtuosa, baseada em transparência, cooperação e
disponibilidade para atender e colaborar.
Um agente público pode ser funcionário público,
candidato a cargo eletivo, representante de partido
político, funcionário de uma empresa controlada pelo
governo, ou ainda uma Pessoa Exposta Politicamente
(PEP), que nada mais é do que alguém que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos,
cargos, empregos ou funções públicas relevantes,
bem como seus familiares ou pessoas de relacionamento próximo.
Os colaboradores que forem abordados por Agentes Públicos devem encaminhar as solicitações ou
demandas à área responsável pelo atendimento da
solicitação e à área de Assuntos Legais.

26 |

Nós não toleramos qualquer tentativa de corromper
agentes públicos. É crime autorizar, solicitar, aceitar,
receber, induzir, prometer, oferecer, entregar ou dar,
direta ou indiretamente, vantagem para influenciar ou
recompensar qualquer ação ou omissão da administração pública ou de um agente público para beneficiar
o PicPay.
Por isso, fique ligado:
● Jamais use seu relacionamento familiar ou pessoal
para obter qualquer tratamento diferenciado da
administração pública.
● Comunique ao Compliance eventual relacionamento
familiar ou afetivo com agentes públicos que possam
agir como autoridade em relação a nós.
● Jamais ofereça brindes, presentes ou cortesias a
qualquer agente público.
● Não se reúna sozinho com agentes públicos – solicite a presença de pelo menos um colega - a não ser
que seja uma exigência do agente público aprovado
pela diretoria.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO
Não compactuamos de forma alguma com
negócios e transações envolvidos em atividades
criminosas, mas existe o risco de sermos
indevidamente envolvidos ou de nossos serviços
de pagamentos serem utilizados para lavagem
de dinheiro.
Lavagem de dinheiro é a tentativa de indivíduos
ou organizações de ocultar o produto de seus
crimes, a fim de aparentar legalidade.
Caso você identifique práticas ou transações
suspeitas ou incomuns, como negócios cujos
propósitos reais e fontes de recursos não sejam
claros, comunique ao Compliance para que
providências sejam tomadas. Você também pode
usar o Canal de Ética.

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Somos e queremos fazer a diferença no
nosso planeta. Para isso, é necessário
proteger o meio ambiente, preservar
a biodiversidade e adotar condutas
sustentáveis, com o objetivo de um
desenvolvimento comprometido com
as futuras gerações. Todo descarte de
materiais eletrônicos será realizado pela
Prefeitura do PicPay, obedecendo boas
práticas de sustentabilidade.
Nenhuma situação de emergência ou de
resultado econômico poderá justificar
qualquer conduta que coloque em risco o
meio ambiente, nossos colaboradores e/ou as
pessoas à nossa volta.
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GESTÃO DE
CONDUTA
MEDIDAS DISCIPLINARES

Em caso de violação das regras deste Código
ou das políticas da empresa, as notificações
de indisciplina serão sempre escritas. Medidas
disciplinares poderão ser adotadas, tais como
advertência, suspensão e demissão.
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As medidas serão adotadas tão logo tenhamos
pleno conhecimento dos fatos e possamos
identificar os responsáveis, e serão razoáveis,
impessoais e proporcionais à falta cometida.
Lembre-se de que algumas ações poderão
resultar em sanções administrativas, civis e/ou
criminais, dentre elas multa e/ou prisão para
os envolvidos.
Todos os casos de violação deverão ser
reportados ao Compliance.
CANAL DE ÉTICA
Todo participante que tomar ciência de
qualquer situação ou prática contrária
(por menor que seja) ao que foi indicado
neste Código deve comunicar o fato
imediatamente. Você pode fazer isso
pessoalmente, procurando o responsável
pelo Compliance ou por estes meios:

0800 591 1875
Segunda a sábado - 9h às 21h - ligação gratuita
www.canaldeetica.com.br/picpay
picpay@canaldeetica.com.br

Se, por qualquer razão, você preferir não se identificar,
seu anonimato é garantido. Apenas lembre-se de informar o maior número possível de fatos e informações
sobre o caso, uma vez que não teremos como entrar
em contato com você para mais esclarecimentos.
COLABORE COM AS INVESTIGAÇÕES
Quando solicitado, você deverá cooperar plenamente
com uma investigação, e deve fornecer informações
honestas e precisas. Jamais rasure, altere ou destrua
documentos ou quaisquer evidências relacionadas
à investigação ou interfira de qualquer forma a
prejudicar a apuração dos fatos e responsáveis.
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NÃO RETALIAÇÃO
Denúncias de boa-fé, aquelas realizadas sem
objetivo específico de prejudicar alguém,
mas para reportar um descumprimento deste
Código de Ética, são um ato de proteção ao
ambiente de trabalho, ao patrimônio, à imagem
e à reputação do PicPay. Assim, esteja 100%
certo e seguro de que uma denúncia jamais
resultará em retaliação ou qualquer prejuízo
para você, mesmo que os fatos não sejam
comprovados na investigação.
E saiba que as investigações são estritamente confidenciais e serão conduzidas de
forma imparcial e objetiva, ou seja, com a
finalidade de apurar os fatos e não expor ou
prejudicar pessoas.
FICOU COM DÚVIDA?
Cada um de nós deve se esforçar para tomar
boas decisões e fazer a coisa certa. Em
30 |

algumas situações, a decisão é óbvia e pode
ser facilmente tomada. Em outras, o resultado
do que decidimos não é tão claro ou podemos
sofrer pressões de tempo, psicológicas,
entre outras.
Diante de uma situação difícil, as perguntas a seguir podem te ajudar a tomar a decisão correta:
1. Isso é legal?
2. Isso está consistente com as políticas da empresa?
3. Eu me sentiria confortável se isso viesse a público?
4. Isso reflete os nossos valores?
Um “não” a qualquer dessas perguntas significa
que a ação é antiética, inadequada ou poderia
causar graves consequências negativas para a
empresa e o funcionário e, portanto, não deve
ser praticada.
E se ficar em dúvida quanto à resposta,
consulte a área de Compliance.

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO
Declaro ter lido e entendido o Código de Ética e Conduta do PicPay e me comprometo a
observar e aplicar essas diretrizes em minhas atividades profissionais, estando ciente que
qualquer violação pode me sujeitar a medidas disciplinares.
Assumo a responsabilidade e o compromisso de relatar e formalizar à área de Compliance
ou ao Canal de Ética qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com
este código.
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