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1. Mensagem aos colaboradores 

Este é o Código de Conduta da Qesh. Ele define os princípios que orientam a conduta de 

todos nós, enquanto colaboradores da Qesh e perante a sociedade. 

 

Economia colaborativa, empatia, criatividade, cooperação e coragem são os valores que 

estabelecemos como principais pilares em nossa construção, pois são fundamentais para o 

bom andamento do trabalho e acreditamos que é preciso viver isso em nossa cultura, do lado 

de dentro, para que possa então, ser percebido e ofertado para fora. Assim, é possível 

promover sincronicidade entre os colaboradores e estarmos igualmente movidos em direção 

ao mesmo propósito. 

 

Esse Código é para nos comprometermos, afinal, cada um de nós é responsável pelo que 

está sendo construído, como indivíduo e parte do coletivo. Perpetuar isso no dia-a-dia, 

através de atitudes e exemplos, nos ajuda a cultivar não só um ambiente próspero, como 

também desenvolver e promover um serviço justo, transparente e transformador para tantos 

negócios e ecossistemas. 

2. Visão, missão e valores 

Visão 

Gerar riquezas com propósito, gerando prosperidade em uma economia colaborativa que 

promove a construção de novos fluxos de capital. 

 

Missão  

Recriar modelos organizacionais simplificando processos, com visão ampliada de mercado 

e de seu próprio negócio tornando-os mais transparentes e simples para empreendedores, 

além de fornecer oportunidade e inclusão social. 

 

Valores  

Economia colaborativa; 

Empatia; 

Criatividade; 

Cooperação; 

Coragem; 

Inovação; 

Encarar desafios; 

Responsabilidade; 

Foco no cliente; 

Atenção aos detalhes; 

Respeito; 
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Análise e soluções de problemas; 

Orientação para resultados. 

3. Objetivos e abrangência 

O Código de Conduta da Qesh tem por objetivo disseminar e fortalecer a cultura 

organizacional da empresa e orientar a conduta pessoal e profissional de todos os seus 

colaboradores, independente de cargo ou função, parceiros de negócios, prestadores de 

serviço, fornecedores e demais partes relacionadas, nas questões relacionadas aos 

relacionamentos internos, valores e compromissos. 

4. Princípios fundamentais 

A atuação empresarial da Qesh é pautada no conjunto de princípios fundamentais da ética e 

integridade, e é alinhada aos compromissos empresariais, dentre os quais, destacam-se: 

4.1. O pleno cumprimento das obrigações legais e das regulamentações 

aplicáveis. 

4.2. A responsabilidade na constituição do patrimônio empresarial, no respeito à 

livre concorrência, na sustentabilidade e na boa gestão dos recursos 

corporativos. 

4.3. O repúdio às práticas de discriminação e preconceito, exploração de mão de 

obra infantil, exploração do trabalho escravo e qualquer prática de corrupção, 

incluisve no que diz respeiro à relação com seus correntistas, clientes e 

fornecedores.. 

4.4. O compromisso com a responsabilidade socioambiental a fim de promover o 

desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.  

4.5. A excelência no atendimento e a qualidade da prestação de serviços aos 

clientes, prezando pela cortesia, prestando todas as informações solicitadas e 

encaminhando para o correto atendimento sempre que necessário.  

4.6. A contratação de fornecedores, prestadores de serviços e colaboradores é 

baseada, exclusivamente, nas demandas e necessidades da empresa, com 

atendimento a todos aos critérios técnicos, éticos e legais, fundamentado na 

integridade e na confiabilidade do parceiro.  

4.7. As decisões de compras são baseadas, além dos valores e condições 

negociadas, no julgamento quanto à confiabilidade e integridade do 

fornecedor. 

5. Respeito às pessoas 
5.1. A Qesh valoriza a diversidade, a cortesia e o respeito às pessoas e não tolerará 

nenhum tipo de discriminação em função da origem racial ou étnica, orientaçao 

sexual ou convicção religiosa, filosofica ou política, e repudia qualquer conduta 

que possa ser caracterizada como assédio ou desrespeito à integridade física 

e moral de seus colaboradores. 

5.2. A Qesh preza pelo convívio cordial no ambiente de trabalho e pauta suas 

ações na transparência, na imparcialidade e no profissionalismo. 

5.3. A preservação da saúde e integridade física de nossos colaboradores é 

fundamental, para garantir condições de trabalho seguras e sadias.  



 

 

CÓDIGO DE CONDUTA 

 

 

 

Março de 2022  

Qesh Instituição de Pagamento Ltda. 

3 

 

 

5.4. A Qesh preza pela ordem no ambiente de trabalho e repudia atos de assédio, 

seja ele moral, econômico e sexual, e situações que configurem pressões, 

intimidações ou ameaças no relacionamento entre os colaboradores e 

parceiros de negócio, independentemente de seu nível hierárquico.  

6. Propriedade Intelectual 
6.1. A Qesh não autoriza qualquer forma de violação à propriedade intelectual 

independente do formato, sejam eles textos, vídeos, projetos, planos, 

desenhos, símbolos, sinais, produtos, elementos gráficos, marcas, logo, 

metodologia, sistemas ou quaisquer outras criações, incluindo os dados, 

informação, tecnologia, invenção, software, plataforma, site, protótipo, 

apresentação ou qualquer outro elemento. 

6.2. A Qesh não autoriza que seus colaboradores e parceiros de negócio revelem 

ou divulguem a terceiros qualquer informação que represente propriedade 

intelectual própria, independente do formato, conforme as descrições 

relacionadas no item anterior.  

6.3. As informações protegidas incluem, mas não se limitam a informações 

confidenciais, segredos industriais, documentos de correntistas, documentos 

de clientes, propostas comerciais, planos de negócios, estruturações 

societárias e informações financeiras. 

7. Confidencialidade 
7.1. As informações classificadas como confidenciais ou restritas, de acordo com 

a Política de Segurança da Informação da Qesh, não devem ser 

compartilhadas de forma indevida e devem ser usadas exclusivamente para 

fins profissionais, sendo proibido utilizá-las em benefício próprio ou de 

terceiros. 

7.2. Os colaboradores e parceiros de negócio da Qesh devem assinar termos de 

responsabilidade e/ou acordos de confidencialidade, sempre que pertinente às 

funções desempenhadas, visando a preservação da proteção e do sigilo das 

informações estratégicas e confidenciais da Qesh. 

7.3. O sigilo das informações é exigido de todos, durante e após a vigência do 

contrato de prestação de serviço com a Qesh. 

8. Conflito de interesses 
8.1. Os clientes e parceiros de negócio da Qesh devem ser imediatamente 

comunicados caso sejam identificadas situações que possam vir a configurar 

conflito de interesse, e, caso seja confirmado, a Qesh se compromete a 

declinar da proposta prestando todas as informações necessárias.  

8.2. Os colaboradores da Qesh devem informar ao gestor imediato caso possuam 

qualquer tipo de relacionamento estreito, familiar ou de amizade com 

colaboradores, fornecedores ou prestadores de serviços antes do início de 

qualquer contratação ou negociação  

8.3. Os colaboradores da Qesh devem informar ao gestor imediato caso possuam 

qualquer tipo de relacionamento estreito, familiar, de amizade ou comercial 

com empresas concorrentes. 
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8.4. Os colaboradores  estão proibidos de usar o nome da Qesh, sistemas, cargos 

ou influência para obter benefícios pessoais, para parentes, amigos ou 

terceiros. 

9. Práticas anticorrupção 
9.1. A Qesh cumpre rigorosamente as leis brasileiras anticorrupção, incluindo as 

disposições da Lei 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).  

9.2. É vedado aos colaboradores e parceiros de negócio da Qesh prometer, 

oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida, pagamentos, 

presentes ou a transferência de qualquer coisa de valor, à agente público, ou 

a terceira pessoa a ele relacionada, para influenciar ou recompensar qualquer 

ação oficial ou decisão de tal pessoa em benefício da Qesh 

9.3. Os colaboradores da Qesh estão autorizados a aceitar presentes ou 

gratificações de fornecedores desde que atendidas as condições abaixo: 

9.3.1. Sejam classificados como brindes institucionais;  

9.3.2. Não tenha valor médio superior a R$100,00 (cem reais); 

9.3.3. Sua aceitação não deponha contra a imagem da Qesh; 

9.3.4. Que a aceitação não condicione à realização de atividades que gerem 

vantagens indevidas. 

9.4. Para todos os demais casos, os presentes devem ser entregues ao Gestor 

imediato para avaliação sobre a devolução ou o devido compartilhamento ou 

sorteio entre os colaboradores da Qesh. 

9.5. Almoço com parceiros de negócio não podem ter custo médio ou frequência 

acima do razoável e somente devem ser realizados após comunicado ao 

gestor imediato e, sempre que possível, acompanhados de algum colaborador 

e/ou gestor. 

10. Infrações e Penalidades 
10.1. Qualquer colaborador que constatar prática ou ato que seja contrários aos 

princípios estabelecidos neste Código deve comunicar imediatamente ao 

gestor imediato, que tem como obrigação reportar o fato à Diretoria da Qesh. 

10.2. Comunicações e denúncias anônimas poderão ser realizadas através de 

formulário próprio que está disponibilizado em endereço web específico para 

este fim. 

10.3. O não cumprimento das diretrizes deste Código pode resultar em ações 

disciplinares equivalentes à gravidade do fato, podendo acarretar 

consequências como advertência, suspensão, rescisão contratual e aplicação 

das devidas ações legais nas esferas cível, criminal e trabalhista, por violação 

de obrigações e de regulamentações aplicáveis.  

11. Vigência 
1.1. O Código de Conduta da Qesh entra em vigor na data de sua publicação e 

será revisado e atualizado anualmente. 

1.2. As revisões poderão ocorrer a qualquer tempo em caso de alterações nas 

regulamentações, legislação ou nas práticas internas de negócios. 
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1.3. As alterações no Código de Conduta serão imediatamente comunicadas a 

todos os colaboradores da Qesh. 

12. Revisão e Controle de Versão 

Data Setor Responsável Item Descrição 

26/02/2021 Setor de Compliance  - Código De Ética - V.1 

10/03/2022 Setor de Compliance e RH - Revisão da Declaração de Ciência e 
Comprometimento, alteração de nomenclatura 
para Código de Conduta, da razão social da 
qesh e missão, visão e valores 

 

 
_________________________________ 

Cristiano Pantaleão Maschio 

Diretor Executivo 

Qesh Instituição de Pagamento Ltda  
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ANEXO I - Declaração de Ciência e Comprometimento 
 

Declaro, para os devidos fins, que recebi, li e compreendi a Política de PLD/FT da Qesh, bem 

como o conjunto de documentos e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) que a 

compõem, dentre eles este Código de Conduta, tomando conhecimento de todos os seus 

princípios e diretrizes, e que me comprometo a  cumpri-lo e respeitá-lo  integralmente e a 

divulgá-lo e disseminá-lo sempre que necessário. 

 

Declaro, ainda, que fui comunicado da obrigatoriedade de sua observância em todas as 

situações e circunstâncias que estejam direta ou indiretamente vinculadas às minhas 

atividades na Qesh, zelando por sua aplicação. 

 

DECLARO QUE: 

[    ] Não estou incluído em nenhuma das situações ou vedações referida neste Código. 

[    ] Estou incluído na(s) situações e/ou vedações referidas neste Código, descritas abaixo:  

 

 
 
 
 

 

Nos termos do artigo 10, §2º, da Medida Provisória n.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, 

informo que admito como válida a assinatura eletrônica realizada nesta declaração, sendo 

considerada como data de assinatura a data constante nos registros do serviço de Correio 

Eletrônico corporativo ou nos (logs) das páginas do documento, após a confirmação da 

assinatura. 

 

NOME COMPLETO DO COLABORADOR 

 

 

CPF  

 

 

LOCAL e DATA   

 

 

ASSINATURA   
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