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Seja bem-vindo ao Código de Conduta da PagueVeloz!

Todos somos responsáveis por criar a PagueVeloz que queremos. Este trabalho é feito 
em conjunto e por isso convidamos você a continuar engajado para que nossos valores e 

propósito permaneçam vivos hoje, amanhã e sempre. 

Estamos crescendo exponencialmente e nos tornando mais relevantes no mercado 
financeiro, de tecnologia e pessoas. Por isso, é de suma importância que conservemos a 

nossa essência que nos moveu até aqui.

Somos uma empresa de serviços financeiros que tem como prioridade pessoas. Por isso, 
prezamos pelo desenvolvimento e bem-estar de quem está ao nosso redor. Tenha 

liberdade, autonomia e o mais importante, seja quem você é.

Apresentamos a versão 2.0 do documento CondutaVeloz: aqui você encontrará 
orientações que refletem quem somos, como nos posicionamos com colegas de 
trabalho, clientes, autoridades, fornecedores, comunidade e todas as outras pessoas 
com quem interagimos. Em resumo, é um guia que reforça ainda mais os nossos valores.

Ao ler nosso Código de Conduta, você passa a ser um agente de mudança e 
transformação. Aplicando essas orientações, você ajuda a proteger a reputação da 
PagueVeloz, contribui para o bem-estar de todos envolvidos, além de nos ajudar a atuar 

com responsabilidade e seriedade.

Lembre-se sempre que nosso propósito é melhorar vidas, compartilhar sonhos e realizações. 

Um forte abraço, Paulo Gomes. 
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O Código de Conduta está fundamentado no nosso propósito e no que a empresa 
deseja enquanto conduta corporativa. É um conjunto de princípios éticos que deve 

nortear a atuação de todos os colaboradores, clientes, parceiros e demais pessoas físicas 
e jurídicas que possuem algum tipo de relacionamento com a PagueVeloz.

ABRANGÊNCIA



A responsabilidade de construir uma cultura corporativa alinhada aos princípios éticos 
é responsabilidade de todos. Por esta razão, o nosso Código de Conduta está estruturado 

em cinco princípios: transparência, responsabilidade, respeito e diversidade, bom 
senso/boa fé e integridade.

Eles nos fornecem uma linha de como agir em diversas situações e elas cabem na palma da 
nossa mão. Afinal, está em nossas mãos fazer da PagueVeloz um lugar cada vez mais 

íntegro, respeitoso, transparente, diverso e responsável.

PRINCÍPIOS ÉTICOS



PRINCÍPIOS ÉTICOS



É fazer apenas as promessas que possa cumprir, assumir cada palavra 
dita, cada atitude (por menor que seja). É fazer tudo de forma clara, 
sem agendas ocultas e sem esconder os riscos. É dizer a verdade ainda 
que não agrade a todos.

Ser transparente é disponibilizar para o outro as informações 
necessárias para o cumprimento das suas funções ou atividades e 
garantir a integridade de todas essas informações. Uma relação 
transparente constrói um ambiente de confiança e beneficia a todos, 
tornando o nosso negócio mais sustentável.

TRANSPARÊNCIA



Apresentar de forma clara e correta as informações necessárias para que os clientes, acionistas, colegas, fornecedores e
sociedade tomem suas decisões de forma independente.

Ser imparcial na contratação de fornecedores, garantindo os mesmos critérios e informações para a livre e justa concorrência.

Dar tratamento objetivo aos reports gerados, permitindo o fácil e correto entendimento das informações.

Ser imparcial em todas as relações no ambiente de trabalho.

Denunciar atitudes suspeitas que ferem os princípios éticos da PagueVeloz.

Garantir a inexistência de conflitos entre interesses pessoais e profissionais.

Reportar ao Canal de Ética quaisquer indícios de descumprimento do Código de Conduta.

Exemplos:

Condutas esperadas



Carlos, sem problemas. A transparência 
é um dos nossos princípios éticos e aqui 

na PagueVeloz seguimos à risca.
Aguardo a sua proposta!

Você tem razão Marcelo! 
Mil desculpas por te colocar 

nesta situação.

Carlos, entendo que 
você esteja ansioso 

para atender a nossa 
expectativa, mas de 
acordo com o nosso 
Código de Conduta 

temos que prezar pela 
concorrência livre e 

justa. Então, não
posso te abrir esta

informação.

Mas só para que eu possa 
fazer uma proposta bem 

alinhada com seus objetivos, 
consegue me dizer o que os 

concorrentes estão te
oferecendo?

Bom... Carlos, foi um 
prazer falar contigo 
e estou ansioso pela 

proposta.

Marcelo, também achei 
a nossa reunião muito 

boa e tenho certeza de 
que seremos parceiros 

em breve.

Conduta esperada



Dar ou propagar informações falsas sobre concorrentes, clientes e colaboradores.

Fomentar o conflito de equipe baseado em informações não confiáveis trazendo prejuízos para o desempenho do grupo.

Utilizar informações privilegiadas para obter algum tipo de vantagem.

Utilizar informações de fontes não confiáveis ou baseadas em rumores e fazer com que a empresa tome decisões equivocadas ou 
prejudique algum colaborador.

Dar um feedback incompleto ou omitir informações relevantes para um colaborador de sua equipe somente com características 
positivas ou negativas e não condizente com a realidade.

Exercer atividades paralelas ou que concorram com o core business da empresa, durante o expediente de trabalho e/ou nos
escritórios da PagueVeloz.

Transferir clientes para o negócio pessoal ou para concorrentes.

Não relatar grau de parentesco ou relacionamento afetivo durante a contratação de fornecedores na empresa ou contratação de 
colaboradores para a equipe a qual gerencia (com subordinação direta).

Alterar/manipular resultados e indicadores a favor de si próprio ou para o atingimento de metas.

Exemplos:

Condutas não aceitas



Ah, como você é 
VIP eu te coloco lá.

Uau! também quero fazer 
parte do grupo, como faço?

Ah, lá é nosso canal de desabafo, 
sabe? E são só os íntimos! Não tem 

problema, inclusive esta semana 
estávamos discutindo que não 

concordamos com a promoção do 
Roberto, achamos ele um péssimo 

profissional.

Nossa! Mas pode fazer 
isso? Não são informações 
confidenciais? Vocês falam 

no celular corporativo?

Cara! Rola altos assuntos, 
desde zoar com colaboradores 

até troca de informações de 
salário, assuntos discutidos em 

reunião de diretoria, etc.

É? O que falam 
nesse grupo?

Carlinha sabia que eu 
participo de um 

grupo de WhatsApp 
dos colaboradores 

“raiz”?

Foi ótimo! Nada como 
ficar com a família para 

relaxar e começar a 
semana com gás total.

Bom dia Carlinha! 
Como foi o final de 

semana?

Conduta não aceita



Ser responsável significa ter consciência e assumir as consequências de 
nossos atos e palavras. É exercer nosso papel buscando todas as informações 
necessárias para a atividade plena de nossa função. É compreender que tudo 
o que se faz impacta e contribui para o todo. É aderir às Políticas e aos 
Manuais de Procedimentos, tendo clareza de que somos representantes da 
PagueVeloz em todas as nossas atitudes.

Ter responsabilidade é zelar pelo sigilo das informações confidenciais a que 
temos acesso, em especial no nível estratégico. É cumprir o que se promete. 
É utilizar critérios justos com clientes, acionistas, fornecedores e sociedade. 
É utilizar nossos recursos e benefícios com responsabilidade.

RESPONSABILIDADE



Condutas esperadas

Entender que algumas informações são de propriedade da empresa e possuem caráter estratégico e não devem ser divulgadas, 
mesmo que colegas de trabalho ou fornecedores a solicitem.

Cumprir os prazos acordados com clientes, fornecedores, colegas de trabalho, etc.

Utilizar de forma responsável os benefícios recebidos.

Preservar a integridade dos recursos, protegendo os ativos da PagueVeloz de má utilização ou apropriação indevida. Os ativos 
da empresa incluem ativos tangíveis, como produtos, equipamentos e instalações, bem como ativos intangíveis, como
oportunidades corporativas, propriedade intelectual, marcas, segredos comerciais e informações de negócios e quaisquer
informações de propriedade da PagueVeloz.

Manter o equilíbrio financeiro nas contas pessoais para que isso não impacte meu desempenho no trabalho ou assuma algum 
comportamento de risco.

Zelar pelo nome, informações e imagem da PagueVeloz no ambiente de trabalho, fora dele e nas redes sociais.

Participar dos treinamentos que é indicado com afinco, zelando pelo investimento.

Exemplos:



Condutas esperadas

Participar de reuniões com clientes, candidatos, fornecedores, lembrando que estou utilizando a imagem da empresa como referência 
e, portanto, devo tratá-los com respeito e dedicando atenção.

Não aceitar brindes de fornecedores/parceiros ou potenciais parceiros com valor acima de R$ 200,00 (duzentos reais). Todos os 
brindes e presentes recebidos de clientes ou parceiros com valor superior a R$ 200,00 devem ser direcionados ao time de Gente e 
Cultura para serem sorteados entre todos os colaboradores.

Manter a confidencialidade no trato das informações da PagueVeloz, respeitando sempre nossa Política de Segurança da Informação.

Assumir a responsabilidade e consequências cabíveis caso tenha cometido um erro ou falha que prejudique a PagueVeloz, clientes ou
colaboradores.

Ser pessoalmente responsável pela adesão a este Código e cumprir, garantir que todos os demais protagonistas, fornecedores, 
clientes e parceiros cumpram todos os termos deste Código.

Zelar para que suas ações estejam pautadas e em consonância com a Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013).

Exemplos:



Boa! Vou fazer isso, sou 
apaixonado pela PagueVeloz e 
adoraria fazer parte do time.

Cauê! Eu adoraria, mas este kit é apenas para 
colaborador, é pessoal e intransferível. Não 

posso disponibilizá-lo para terceiros. De 
acordo com nosso Código de Conduta, temos 
que zelar pelos recursos da PagueVeloz. Por 
que você não se candidata para uma vaga? 

Quem sabe podemos ser colegas de trabalho.

É verdade! Esse é o 
nosso kit do onboarding. 

Ele é bem bacana.

Ah, Joana! Será que você não 
consegue um para mim? Sou 
louco por essa mochila. Pede 
um brinde para a moça do RH 

ou Marketing. Aposto que 
eles têm um estoque enorme.

Oi Cauê, como 
você está?

Oi Joana! Nossa, vi que vocês 
ganharam um kit incrível com 
mochila, mousepad, caneca, 
squeeze, adesivo, camisetas 

e bloco de notas.

Conduta esperada



Condutas não aceitas

Compartilhar senhas pessoais e acessos a sistemas.

Ataque a concorrentes, clientes ou parceiros nas mídias sociais ou em outros canais.

Assinar e formalizar contratos e documentos relacionados a cliente e/ou PagueVeloz caso você não seja o representante legal ou procurador.

Utilizar informações privilegiadas de que disponha em virtude do cargo, função ou posição que ocupe na PagueVeloz, conquistando qualquer 
vantagem pessoal ou em favor de terceiro.

Fazer uso de recursos da PagueVeloz ou de clientes em benefício próprio.

Falar em nome da PagueVeloz na mídia sem, previamente, ter consultado ou alinhado com o time de Comunicação e Marketing.

Representar a empresa em qualquer fórum sem estar devidamente autorizado.

Basear suas decisões em percepções imediatistas, informações superficiais ou sem uma base de dados e fatos consistente, de forma a
prejudicar a empresa ou qualquer uma das partes relacionadas.

Não assumir erros ou falhas que cometeu com medo das consequências e deixar outro colaborador, cliente ou a empresa se prejudicarem.

Exemplos:



Condutas não aceitas

Não respeitar os prazos e processos com o intuito de fazer valer apenas minhas vontades pessoais.

Vincular ou relacionar as marcas da PagueVeloz, a comportamento pessoal que possa afetar, direta ou indiretamente, a imagem, a reputação 
e/ou a integridade da empresa.

Fornecer ou prometer, direta ou indiretamente, qualquer valor ou benefícios a qualquer empregado ou representante de um governo (incluindo 
empresas estatais) ou partido político, candidato a cargo político ou a qualquer pessoa cumprindo deveres públicos ou funções estatais para 
obter ou contratar negócios ou para garantir uma vantagem inadequada a respeito de qualquer aspecto dos negócios da PagueVeloz.

Oferecer qualquer vantagem indevida a uma autoridade pública, direta ou indiretamente, incluindo terceiros que estejam relacionados a essa 
autoridade pública.

Praticar atos de fraude ou manipulação em licitações ou contratos com entidades públicas ou privadas.

Interferir na supervisão ou investigações de autoridades públicas.

Em hipótese alguma é aceitável que você ofereça, solicite ou receba qualquer forma de propina ou gratificação ilícita.

Utilizar agentes, consultores, contratados independentes, despachantes ou outros representantes para fazer indiretamente o que você não
poderia fazer diretamente nos termos deste Código ou da lei, normas e regulamentos aplicáveis.

Exemplos:



O passo a passo você pega no portal do RH. 
Lá tem a política detalhada. Eles vão pedir a 

prestação de contas e você já sabe né? 
Pede umas notinhas a mais para fazer uma 
receita extra. Afinal, eles nunca conferem 

estes documentos e R$ 100,00 não vai 
fazer falta para a empresa né?

Ah foi sim, inclusive já iria te 
perguntar. Como funciona o 

processo de reembolso?

Oi Claudio. Foi bem corrido, 
mas valeu a pena. Acho que 
vamos colher bons frutos. 
Fiquei sabendo que você 

também viajou, foi tudo bem?

Senhor José! Como foi 
a viagem de trabalho?

Conduta não aceita



RESPEITO E
DIVERSIDADE

O respeito é um dos valores mais importantes para o bom relacionamento 
entre as pessoas. O respeito implica permitir que os outros expressem suas 
opiniões sem discriminação ou punição. Temos todo o direito de não concordar 
com o que o outro pensa ou diz, temos o direito, inclusive, de defender nossos 
pensamentos, mas existem maneiras corretas de se fazer isso. É um valor que 
nos permite reconhecer, aceitar e valorizar as qualidades do próximo e os seus 
direitos. É tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados.

Diversidade é o valor que se obtém com a soma das diferenças culturais, de 
origem, de habilidades físicas e mentais, de ideias, de cor, etnia, religião, 
orientação sexual, classe econômica, gênero, formação. É acreditar que esta 
diferença transforma a nossa empresa em um local melhor, mais acessível e 
mais maduro. É dar oportunidade de forma meritocrática para todos, é 
assegurar que cada um desenvolva seus melhores talentos dentro de suas 
características pessoais. É perceber que, agindo assim de dentro para fora, 
seremos mais justos e teremos mais condições de atender melhor à diversidade 
do mercado em que atuamos.



Condutas esperadas

Promover um ambiente de trabalho livre de qualquer tipo de discriminação e com respeito à diversidade.

Respeitar a liberdade de escolha de cada um e entender que cada pessoa tem uma história, crenças, valores que os direciona.

Garantir o respeito pela dignidade e pelos direitos de cada indivíduo.

Valorizar a diversidade de clientes, colaboradores, parceiros e fornecedores.

Trabalhar de forma colaborativa, incentivando a diversidade de ideias e o diálogo construtivo.

Adotar uma atitude de fomentar equipes diversas em toda a sua essência e tratar de forma igualitária todos os colegas de trabalho.

Prover aos clientes internos ou externos, sem distinção e preconceitos, excelência no atendimento.

Atender prontamente as ligações e/ou e-mails de clientes e de colegas de trabalho.

Reconhecer, promover e remunerar com base na meritocracia.

Saber colocar seu ponto de vista, respeitando o bem-estar e harmonia do grupo.

Exemplos:



Estamos em uma sociedade 
que respeita a diversidade e  

atitudes que te causem 
constrangimento devem 

ser reportadas.

Você pode tratar este 
assunto com o seu gestor 

ou reportar diretamente ao 
Canal de Ética para a devida 

investigação interna e 
providências.

E como faço isso?

Ah, Maria. Estou sim. Mas tenho 
medo de tomar qualquer atitude 

e a equipe não entender e as 
brincadeiras aumentarem ou eu 
ser excluída do grupo. Você sabe 
que as pessoas têm preconceitos.

Percebi que você anda bem 
incomodada com o fato dos 

seus colegas de trabalho não 
respeitarem a sua orientação 
sexual e que está cansada de 

ouvir piadinhas a respeito.

Oi Lisa, posso 
conversar contigo?

Claro, Maria. 
Diga...

Conduta esperada



Condutas não aceitas

Discriminar quem quer que seja por seu gênero, cultura ou etnia, raça ou cor, condição social, religião, idade, estado civil, 
classe econômica, orientação sexual, convicções políticas ou filosóficas, características físicas permanentes ou temporárias, 
pessoas com deficiência, ou por qualquer outro motivo, visto que isso configura ato de intolerância e fere a dignidade das 
pessoas.

Permitir que as diferenças culturais, de origem, de habilidades físicas e mentais, de ideias, de cor, etnia, religião, orientação 
sexual, classe econômica, gênero ou formação limitem o desenvolvimento profissional.

Prejulgar ou expor os colegas de trabalho, colaboradores, fornecedores e clientes a brincadeiras e situações que os coloquem 
em situação de constrangimento.

Promover, divulgar ou compartilhar no ambiente de trabalho, nas redes sociais ou em outros canais declarações
difamatórias, injúrias ou ofensas pessoais.

Relacionar conquistas e ascensão profissional a características e atributos físicos individuais.

Censurar ou reprimir a livre manifestação de pensamento de colegas de trabalho, colaboradores, fornecedores e clientes.

Exemplos:



Condutas não aceitas

Utilizar palavrões ou palavras ofensivas no ambiente de trabalho que possam prejudicar as relações e gerar
constrangimento para os outros.

Praticar ou tolerar o assédio moral, sexual ou importunação sexual que provocam danos à integridade pessoal daqueles 
que se tornam alvos e trazem consequências legais e nocivas ao ambiente de trabalho.

Assediar um colaborador ou utilizar-se da posição, ofendendo e gerando um ambiente constrangedor.

Permitir que relações de amizade interfiram no relacionamento e no trabalho.

Utilizar apelidos ou contar piadas que possam gerar constrangimentos aos colegas e clientes.

Gerar e compartilhar rumores no ambiente de trabalho ou nas redes sociais, desrespeitando os clientes,
fornecedores, colaboradores e a própria empresa.

Utilizar a relação de confiança e obter informações de colegas, clientes, fornecedores que foi comunicado em caráter
sigiloso e depois utilizar essas informações para difamar a imagem da pessoa (quebrando a relação de confiança).

Exemplos:



Do meme que já está rolando na 
empresa inteira da nova contratação 
da equipe. O cara é muito esquisito e 

o meme ficou muito bom.

Ah gente, coitado. Isso 
não pode dar problema?

Ah Luiza! Nada de mimimi, 
entra na brincadeira. É só 

um meme!

Oi gente! Do que 
estão rindo?

Vi sim. Chorei de rir. Esses 
caras são muito inteligentes, 

fazer esses memes é de 
outro mundo. Já disparei 

para todos os grupos. 
Vamos seguir aquele ditado 
“perdemos os amigos, mas 

não a piada”.

Cara, você viu o meme 
que colocaram no 

Teams hoje sobre o 
novo colaborador?

Conduta não aceita



BOM SENSO/BOA FÉ
Nossas escolhas e atitudes tanto influenciam positivamente a confiança que 
recebemos quanto geram descrédito, dando origem as insatisfações pessoais 
e profissionais. Confiança gera confiança, às vezes redobrada. Aplicamos 
então a tradicional regra de ouro: fazer aos outros o mesmo que esperamos 
que façam conosco, agindo sempre com bom senso.



Condutas esperadas

Praticar o diálogo, o que significa estar aberto a acolher opiniões divergentes de caráter construtivo, pois isso descontrai o
ambiente de trabalho, favorece a convivência social, abre horizontes e multiplica as oportunidades de inovação.

Aprender com os erros cometidos, reconhecendo-os e propondo possíveis mecanismos de prevenção.

Realizar seu trabalho de maneira consciente, com integridade, diligência e fidelidade.

Seguir as orientações do consumo consciente ao não desperdiçar recursos, tais como água, energia, papel, objetos 
descartáveis, materiais de escritório, combustível, entre outros, num esforço para preservar o meio ambiente e para reciclar 
o que for possível.

Garantir e respeitar a participação facultativa e voluntária em rateios ou coletas para custeio de comemorações internas, 
presentes para colegas, amigo secreto ou doações, sem permitir que os valores desembolsados sejam divulgados, a fim de 
manter um clima sadio de cordialidade.

Exemplos:



Condutas esperadas

Moderar o uso de bebidas alcoólicas, bem como manter a postura adequada em todos os eventos e reuniões que esteja
representando a PagueVeloz (eventos corporativos, festas, reuniões com clientes, treinamentos e comemorações internas).

Não abusar do barulho nas áreas de trabalho para não prejudicar os relacionamentos e bom andamento do trabalho dos colegas.

Manter a imparcialidade das relações na empresa, ou seja, não manter relação de subordinação direta ou indireta dentro da 
mesma linha hierárquica com parentes, cônjuges ou companheiros na PagueVeloz.

Os colaboradores possuem a liberdade para participar de eventos políticos, religiosos e/ou sindicatos, desde que não interfira no 
ambiente de trabalho e não seja realizado durante o expediente. 

Exemplos:



Sair

Quando vi que o cliente já tinha 
máquina e que você era a

executiva responsável, eu falei 
para o cliente que estava feliz por 
ele ser nosso cliente e me retirei 

para buscar novos leads.

Nossa Felipe, muito obrigada por 
ter adotado esta postura. É muito 
importante para a empresa que os 

colaboradores tenham esse tipo 
de atitude. Assim o cliente não sai 

prejudicado com “brigas” entre 
executivos.

Sair

Sou sim. Estou completando um mês 
semana que vem. Cara, eu recebi 
alguns leads e estou conversando 

com alguns clientes, na semana
passada eu abordei um cliente seu.

Oi Maria. Tudo bem? 
Você é a executiva

responsável pela região 
de Campinas, certo?

Oi Felipe! Sou sim. 
Você é novo na
empresa, né?

Sair

Conduta esperada



Condutas não aceitas

Induzir os outros a erro e causar-lhes prejuízo, ainda que isso venha a beneficiar a empresa.

Usar o nome da PagueVeloz ou o próprio cargo para obter benefícios pessoais ou vantagens para parentes ou terceiros, assumindo o 
risco de manchar a própria reputação profissional e a da organização.

Apresentar ideias, opiniões e preferências pessoais como se fossem da PagueVeloz, ato que mina a confiança e o clima de colaboração.

É proibido atrelar as opiniões pessoais de tais assuntos (política, religião e ideológica) à imagem da PagueVeloz.

Fazer uso ou comercializar drogas ilícitas.

Punir ou retaliar quem reporte em boa-fé aos canais competentes de notificação a ocorrência de assédio, discriminação ou qualquer
infração ao presente Código, gerando um clima interno de perseguição, medo e descrédito.

Reproduzir e fomentar boatos contra colegas, concorrentes, clientes e parceiros de negócios, gerando desconfortos, embaraços e até 
retaliações contra si e contra a empresa.

Fazer acusações infundadas de comportamento inaceitáveis entre os membros da equipe ou de outras áreas.

Aceitar ou solicitar comissão, abatimento, compensação econômica e/ou favor pessoal, presentes, de quem quer que seja, valendo-se 
de seu cargo função ou posição que ocupe na empresa.

Exemplos:



Sim, chefe.

Regina. Eu sei de tudo que acontece nessa
empresa. Portanto, minha conversa com você 
será bem direta. O jeito que eu trato a minha 
equipe é problema meu. Eu sou cobrado por

resultado e, portanto, o número que interessa. 
Não quero o comitê de ética no meu pé porque 

minha equipe não tem casca para aguentar
cobranças. Então, se eu ficar sabendo que você 
acionou o canal denúncia ou qualquer pessoa 
dentro desta empresa eu vou te demitir por 
justa causa. Além disso, a pesquisa de clima

está chegando então vamos caprichar
na nota. Entendeu?

Me contaram que 
você está pensando 

em acionar o canal de
denúncia para

reclamar da forma 
como eu trato a 

equipe.

Chefe, quem 
te falou isso?Não faço ideia.

Regina, você sabe 
por que estamos 

aqui hoje?

Conduta não aceita



INTEGRIDADE
Integridade pressupõe honestidade e sinceridade e não deve estar 
condicionada a ganhos e vantagens pessoais. Uma pessoa íntegra e 
honrada cuida de sua reputação, age com ética e moralidade. É 
sempre muito transparente, clara e precisa na forma de conduzir 
suas atividades. Suas relações com colegas de trabalho, parceiros, 
fornecedores, clientes, órgãos reguladores e agentes públicos são 
pautadas pelas boas práticas de mercado e de acordo com a 
legislação.



Condutas esperadas

Utilizar uma comunicação simples e clara, apontando direitos, deveres e riscos existentes.

Realizar seu trabalho de maneira consciente, com integridade, diligência e fidelidade aos interesses da PagueVeloz.

Antes de realizar qualquer negócio ou ação, analisar os riscos envolvidos e mitigá-los.

Ser isento na tomada de decisões, sem preconceito ou preferências individuais.

Manter o sigilo e a privacidade de todas as informações e operações dos clientes e fornecedores.

Jamais permitir que os interesses pessoais prevaleçam sobre os da PagueVeloz em todas as relações.

Consultar o seu gestor imediato ou o time de Gente e Cultura sempre que houver dúvida, antes de agir.

Exemplos:



Muito obrigada pelo elogio. Tenho certeza 
que vamos conseguir fazer um pacote de 
serviços bem atrativo para você. Mas te 
adianto que não consigo zerar todos os 
serviços. A PagueVeloz tem um custo de 
operação e não podemos oferecer todos 
os nossos serviços a custo zero, entende?

Fiquei sabendo que você é um
excelente profissional e consegue taxas 

de antecipação a custo zero, link de
pagamento, entre outros benefícios. Se 

preferir, podemos fazer uma boa 
negociação. Você pode lucrar

muito comigo.

Bruna, um dos princípios éticos da
PagueVeloz é a integridade. Não

podemos aceitar nenhuma negociação 
onde a empresa se prejudique, mesmo 

que isso seja vantajoso para mim.  
Tenho que pensar nos efeitos de longo 

prazo desta ação.

Ah Thiago, nem você tendo 
vantagem nesta negociação? 
A outra gerente me falou que 

você quer trocar de carro...

Vamos iniciar uma relação baseada na 
confiança e honestidade, deixa eu te 
mostrar o pacote que desenhei para 
você. Neste formato todos ganham e 

estamos dentro da lei.

Olá Bruna, 
tudo bem?

Oi Thiago, você é
Executivo Comercial 
da PagueVeloz né?

Conduta esperada



Condutas não aceitas

Deixar de comunicar ao gestor imediato ou aos canais disponíveis situações de conflito ou de descumprimento dos 
nossos princípios de conduta.

Compartilhar informações recebidas no ambiente de trabalho com terceiros que não devem ter conhecimento destas.

Efetivar e formalizar a venda de produtos sem a devida autorização e formalização por parte do cliente.

Oferecer ou receber qualquer tipo de pagamento ou presente de clientes que estejam em desacordo com as premissas 
descritas neste Código de Conduta e/ou nas Políticas da PagueVeloz.

Impedir ou fraudar o caráter competitivo de um processo de licitação.

Nos eventuais contatos com colegas concorrentes, combinar preço, dividir mercado ou realizar quaisquer atos que 
possam ferir a livre concorrência.

Realizar doações para instituições de caridade e/ou organizações não governamentais (ONGs) em desacordo com as
políticas aplicáveis.

Exemplos:



Condutas não aceitas

Levar consigo cópia de informações, processos, metodologias, softwares, entre outros, da PagueVeloz ainda que 
tenham sido desenvolvidos pelo colaborador em seu ambiente de trabalho, por se tratar de furto de propriedade 
intelectual.

Utilizar uma campanha de incentivo e buscar contatos pessoais para preenchê-lo a fim de atingir metas.

Verificar um erro na carteira de clientes e não o reportar com o objetivo de manter o ganho para si.

Visitar um cliente que já é da PagueVeloz e criar situações não legitimas para migrá-lo para sua carteira.

Receber um lead, verificar que não é da sua região e mesmo assim prospectá-lo.

Exemplos:



E você como líder de equipe tem 
muitas informações...assim já 

me preparo, rsrs.

Claro Lu! Você é meu
brother... vamos tomar um 
café que eu te conto tudo.

Ah Luiz, acabei de sair de 
uma reunião, e a diretoria 

está pensando em alterar a 
estrutura da comissão. Isso 

vai dar o maior barulho.

Sério? Mas o que eles 
querem mexer exatamente? 

E para melhor ou pior? Vai 
ter comunicado oficial? 

Quando? Ah Paula, fala aí... 
vai, agora fiquei curioso!

Oi Luiz,
tudo bem?

Oi Paula! Nossa, você 
está com uma cara! 

Aconteceu algo?

Conduta não aceita



Como analisar as minhas 
decisões de acordo com os 
princípios da PagueVeloz?

Se você tem dúvida sobre como deve agir em determinada situação, 
precisa analisar se essa atitude está em linha com o Código de
Conduta. Às vezes, você pode ficar em dúvida ou achar que está

tomando a atitude correta. 

Como você deve proceder então? Lembre-se sempre de consultar as 
políticas disponíveis no sistema Convenia e, se ainda tiver dúvida, 

fale com o seu gestor ou com o time de Gente e Cultura. 



Se ainda tiver dúvidas ou falta 
de segurança, não hesite, venha 

falar conosco!

Minha decisão cumpre 100% 
dos cinco princípios de conduta 

da PagueVeloz?

Ao me omitir, estou protegendo 
alguém que fez algo errado?

Se eu pudesse publicar minha 
decisão no jornal. Seria bem 

aceita?

Se minha decisão pudesse ser 
compartilhada no almoço em 

família. Seria aprovada?

PARE!SIM

NÃO

PARE!NÃO

SIM

PARE!

SIM

NÃO

PARE!NÃO

SIM

Minha decisão fere a reputação 
da PagueVeloz na relação com 

os clientes?

MAPA DE DECISÃO

PARE! SIM

NÃO



Como devo
me comportar?

Na eventualidade de ver uma conduta de algum colega de trabalho que não está 
em linha com o Código de Conduta, devo fazer uma comunicação de incidente, 

porque é isso que a PagueVeloz espera de mim. Não posso ser conivente e muito 
menos me tornar cúmplice da situação. A PagueVeloz protege o denunciante de 

qualquer represália ou consequência negativa.

Por isso, tenho que fazer a minha parte, agir com responsabilidade e contribuir 
para a construção de uma empresa cada vez mais simples, pessoal e justa, com 
um forte propósito de fazer as pessoas e os negócios prosperarem. Nenhuma 
política, norma ou comitê podem garantir, por si só, um comportamento ético. 

Isto é responsabilidade de cada um de nós.



COMO ME COMPORTAR

Tenho uma dúvida ou preocupação. 
O que devo fazer?

Entro em contato com a área de 
Riscos e Compliance, Jurídico ou 

Gente e Cultura.

Falo abertamente
com meu gestor.

Entro em contato com o Canal 
de Ética PagueVeloz.

A área que escolhi analisou 
minha solicitação e me passou 

orientação.

Minha dúvida ou preocupação é 
tratada e investigada
confidencialmente.

Pronto! Agora estou preparado 
para tomar a melhor decisão.



COMITÊ DE COMPLIANCE,

É o órgão responsável por promover os princípios deste Código entre os 
colaboradores e supervisionar a sua aplicação. 

Dentre suas atividades, estão as investigações sobre as comunicações de 
incidentes que são recebidas via Canal de Ética e a avaliação do conteúdo 

deste Código de Conduta.

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ética



É SUA RESPONSABILIDADE
Parte da responsabilidade do seu trabalho é ajudar o cumprimento deste Código 

independente do seu cargo. 

Os colaboradores devem comunicar os incidentes caso identifiquem ou tenham indícios de 
quaisquer descumprimentos das diretrizes deste Código, Políticas ou Manuais de Procedimentos.

De acordo com as Políticas da PagueVeloz e a legislação aplicável, nenhuma ação ou retaliação 
trabalhista adversa pode ser praticada direta ou indiretamente contra qualquer pessoa que relate 
em boa-fé uma preocupação ou forneça assistência ou informações quanto a possíveis incidentes 

internos ou externos, à administração ou a qualquer outra pessoa ou grupo, incluindo qualquer 
órgão governamental, regulatório ou de cumprimento de lei, investigando ou de outra forma 

ajudando a resolver qualquer questão.



contato@pagueveloz.com.br (47) 3288-7489
(11) 3185-6979

Chat online em
www.pagueveloz.com.br 

Os demais assuntos de clientes, parceiros e fornecedores que não correspondem a finalidade 
do Canal de Ética podem ser esclarecidos mediante contato através dos seguintes canais:

As informações registradas no Canal de Ética são recebidas pela ICTS, uma empresa 
terceirizada independente no qual trata a comunicação de incidente com absoluto sigilo e 

encaminha aos membros do Comitê Compliance,  Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ética.

Se desejar, sua comunicação pode 
ser feita pelo 0800-792-1005, de 
segunda a sexta-feira das 9h às 17h.

Entre em contato pelo site:
https://canalconfidencial.com.br/pagueveloz

É um canal exclusivo para comunicação de incidentes por descumprimento do Código de Conduta da 
PagueVeloz. A comunicação é confidencial e pode ser realizada de forma anônima ou identificável. 

CANAL DE ÉTICA PAGUEVELOZ

https://canalconfidencial.com.br/pagueveloz
tel:08007921005
mailto:contato@pagueveloz.com.br
tel:4732887489
tel:1131856979
www.pagueveloz.com.br


CANAL DE DÚVIDAS

Para facilitar a comunicação, a PagueVeloz disponibiliza formas de contato 
para dúvidas e sugestões. As dúvidas deverão ser encaminhadas para o 

e-mail riscos@pagueveloz.com.br para os devidos esclarecimentos.

mailto:riscos@pagueveloz.com.br


PENALIDADES E CONSEQUÊNCIAS

O desrespeito ao Código de Conduta, Políticas ou legislações vigentes será avaliado pelo time de Riscos e
Compliance, as medidas disciplinares serão aplicadas de acordo com cada situação, observando a legislação

vigente e gravidade da violação. 

As medidas disciplinares poderão incluir advertência, suspensão disciplinar, indenização de qualquer perda 
ou dano sofrido pela empresa ou demissão. 

Em algumas circunstâncias, a violação do Código de Conduta poderá também resultar no ajuizamento de ações 
cíveis e criminais ou qualquer outra medida considerada apropriada pela PagueVeloz. O colaborador que tomar 

ciência de situações de descumprimento e não as reportar, também poderá ser punido.

No caso de terceiros que venham a descumprir os princípios descritos no Código de Conduta, alguma Política ou 
lei aplicável, poderão ser tomadas ações, tais como penalidades contratuais, medidas judiciais e até mesmo

encerramento do contrato de prestação de serviços.

O time de Riscos e Compliance é responsável por avaliar os casos e reportar ao Comitê de Compliance,
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Ética para as devidas providências.



TERMO DE COMPROMISSO

Declaro que tenho conhecimento do Código de Conduta da PagueVeloz, bem como das 
diretrizes contidas nas Políticas, Manuais de Procedimentos, além da relevância destes 
temas à PagueVeloz.

Estou ciente da minha responsabilidade de efetuar a comunicação devida utilizando-se 
do Canal de Ética PagueVeloz caso presencie ou tenha conhecimento de ações em 
desacordo com o Código de Conduta para que estes sejam investigados pelos
responsáveis. 

Comprometo-me a executar os princípios apresentados neste documento, sob pena 
de, em caso de descumprimento, submeter-me às medidas administrativas punitivas e 
rescisórias previstas em contrato de trabalho, legislação vigente e as previstas neste 
Código de Conduta.




