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1. NOSSA ESSÊNCIA  
 
1.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES  
 
A Beeteller Group é uma entidade empresarial formada por serviços organizados nas seguintes empresas: 
Beeteller (Facilitadora de Pagamentos Internacionais, nos termos da Circular 3.691/2013 do Banco Central), a 
Beetellerpay (instituição de pagamento integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro, emissora de moeda 
eletrônica e instituidora de arranjo de pagamento fechado, nos termos da regulamentação do Banco Central) 
e a Beeteller Real Token (criptoativo BRT, stablecoin pareada no Real Brasileiro - BRL). 
 
Desde 2018, proporcionamos a usuários brasileiros acesso a produtos e serviços internacionais, pagando com 
métodos de pagamento local. Através das nossas soluções de pagamento é possível empresas brasileiras e 
globais expandirem seus negócios, sem se preocupar com desafios locais. 
 
No coração do grupo está a MISSÃO de promover inclusão financeira global, por meio de tecnologias que 
simplifiquem as relações de negócio entre compradores e comerciantes. 
 
Para garantir que esse fim seja cumprido, nossa VISÃO é ser, nos próximos 5 anos, uma das principais 
provedoras de pagamento na América Latina para empresas do mundo todo. 
 
Quando entendemos quem somos e aonde queremos chegar, compreendemos as características que mais 
apreciamos para que sempre haja respeito às pessoas em nosso dia a dia e confiabilidade nas relações que 
conservamos, VALORES que traduzem a essência ética e moral da Beeteller Group, inerentes aos seus 
colaboradores e respeitados por aqueles que com ela se relacionam:  
 

• PAIXÃO – comprometer-se com o que se faz, impulsionar-se a aprender e enfrentar desafios com 
coragem, garra, criatividade e determinação. 
 

• INTEGRIDADE – fazer o que é certo, ser exemplo, inspirar confiança e retidão, agir e relacionar-se 
com ética, dentro das melhores práticas do mercado.  
 

• FLEXIBILIDADE – capacidade de se adequar às necessidades específicas de cada cliente de forma 
rápida, respeitando as particularidades do seu negócio; adaptabilidade eficiente. 
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• DIVERSIDADE – acolher a pluralidade e respeitar as diferenças; posicionar-se contra discriminações e 
preconceitos; atuar a favor da isonomia; promover um ambiente de trabalho e de negócios mais 
inclusivo, que permita o crescimento, a troca de experiências e a igualdade de oportunidades e de voz; 
entender e respeitar a pluralidade cultural dos países onde temos relações de negócios;  
 

• INOVAÇÃO – identificar oportunidades inéditas, explorar novos caminhos; produzir soluções 
perspicazes, com criatividade, eficiência e ousadia. 
 

1.2 OBJETIVOS DO CÓDIGO  
 
O principal objetivo do alinhamento ético institucional consiste na manutenção de uma linha de conduta 
pessoal e profissional coerente com os princípios da Beeteller Group, preservando seu futuro e respeitando a 
sua história.  
 
O ambiente financeiro, de constante evolução normativa e de mercado, demanda um alinhamento efetivo da 
estratégia, dos projetos e dos processos das empresas com aquilo que elas mais valorizam, sendo o Código de 
Ética e Conduta um guia da conformidade da Beeteller Group. 
 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1 ABRANGÊNCIA 
 
Esta política é aplicável a todos os produtos e empresas da Beeteller Group, incluindo sócios/acionistas, 
diretores e colaboradores (independentemente do cargo, função ou tempo de casa, incluindo celetistas, 
setores terceirizados, temporários, estagiários, menores aprendizes etc.).  
 
Também aplicável a indivíduos e empresas que possuem relações de negócio com a Beeteller Group, como 
fornecedores e prestadores de serviço (sempre que estiverem atuando em nome das empresas do grupo de 
alguma forma).  
 
Ninguém tem o direito de violar, pedir ou induzir alguém a violar as disposições contidas neste Código.  
Nenhum indivíduo será coagido a agir em desconformidade com as leis, os valores institucionais ou em 
desrespeito à organização da força de trabalho interna – hierarquia e organograma – por nenhum integrante 
da Beeteller Group, devendo as ocorrências serem reportadas à instituição por meio dos canais de denúncia. 
 
2.2 RENÚNCIA 
 
Sob nenhuma circunstância a omissão ou demora da Beeteller Group no exercício de um direito significará 
uma renúncia ao referido direito. No mesmo sentido, o exercício singular ou parcial de um direito não impede 
o exercício total dele ou de qualquer outro direito.  
 
2.3 DIVULGAÇÃO E ALTERAÇÃO 
 

• O Código estará disponível para consulta na plataforma virtual da empresa no Bitrix24 e será 
apresentado ao público por ela abrangido durante a integração (novos colaboradores) e/ou 
orientações e treinamentos (colaboradores e prestadores de serviço); 

 

• Nos contratos celebrados pelas empresas da Beeteller Group deverá haver cláusula referente à ciência 
e conformidade com o Código, pela outra parte; 
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• Qualquer modificação do Código ou elaboração de documento relacionado a ele, deverá ser 
disponibilizada a todas as partes interessadas; 

 

• A leitura e compreensão deste documento é responsabilidade de  cada colaborador, cliente e das 
demais pessoas (internas ou externas) que participam de atividades da empresa.  

 

• O Termo de Ciência e Compromisso deverá ser preenchido e assinado após a leitura do Código, 
servindo como evidência de que as disposições foram compreendidas em sua totalidade e que serão 
aplicadas cotidianamente. 

 
2.4 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS, NORMAS E PROCEDIMENTOS  
 

• Cada colaborador se compromete a cumprir e respeitar todas as políticas institucionais, normas e 
procedimentos da Beeteller Group, bem como as disposições, alterações e complementos que dela 
derivem, sendo tais mudanças notificadas por e-mail ou qualquer outro meio. 

 

• As políticas institucionais regulamentam de forma detalhada assuntos específicos de interesse da 
Beeteller Group e devem estar em consonância integral com as disposições deste Código de Ética e 
Conduta e com a legislação vigente.  

 

• As normas e os procedimentos estabelecidos deverão estar compatíveis com as políticas.    
 

• As normativas internas ficam depositadas no Bitrix24 e integram o Programa de Compliance da 
Beeteller Group. 

 
3. DIRETRIZES 
 
3.1 RESPEITO COM AS PESSOAS 
 
A Beeteller Group está empenhada em oferecer um ambiente de trabalho e negócios saudável, respeitoso, 
digno e inclusivo, pautado na urbanidade, empatia, cordialidade, transparência e cooperação. Para que seja 
possível manter relacionamentos respeitosos, é dever de todos preservar os direitos humanos, as diferenças 
e as relações de trabalho, conforme as disposições contidas neste Código. 
 
A Beeteller Group, na forma da legislação brasileira em vigor, não empregará e não será condescendente com 
à contratação, por parte dos terceiros e parceiros de negócio, de trabalho forçado ou compulsório e/ou 
trabalho infantil. 
 
3.2 ASSÉDIO E COMPORTAMENTO INDEVIDO 
 
O assédio sexual ocorre quando alguém, em posição hierárquica superior, procura obter vantagem ou vincula 
emprego, promoções, rescisões, ameaças de demissões, punições ou qualquer outra condição de emprego em 
troca de favores, insinuações e exigências de cunho sexual. O assédio sexual é crime1 e será tratado como tal 
pela Beeteller Group. Para fins deste Código, também será considerado assédio sexual constranger alguém 
com a intenção de receber benefício ou favores sexuais, fazer investidas sexuais indesejadas (verbais ou físicas) 
ou piadas com conotação sexual. 
 

 
1 Crime previsto no Código Penal – art. 216-A. 
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O assédio moral ocorre por atuações abusivas, que, por meio de gestos, atos, palavras ou atitudes, tornam o 
ambiente de trabalho ofensivo, humilhante e intolerável. É assédio moral desqualificar a pessoa por meio de 
palavras, gestos ou atitudes durante o exercício de sua atividade; iniciar boatos, divulgar falsas informações e 
similares ou dar continuidade a eles, gerando na vítima forte e violenta pressão psicológica, ameaçando seu 
emprego ou degradando o clima de trabalho, independentemente da hierarquia e do vínculo empregatício. 
Agressividade excessiva, comentários desrespeitosos ou exposição pública de colegas e líderes também podem 
ser considerados assédio, e também podem estar sujeitos a sanções 
 
A Beeteller Group entende que é dever de todos combater e reportar qualquer tipo de intimidação decorrente 
de sexismo e/ou que possa vir a ser caracterizada como assédio sexual ou assédio moral. 
 
3.3 ÁLCOOL E DROGAS 
 

• Para manter um ambiente de trabalho saudável e respeitoso, algumas regras sobre o consumo de 
álcool e drogas devem ser observadas. É proibido consumir álcool nas instalações da Beeteller Group 
– exceto em ocasiões festivas e comemorações devidamente autorizadas pela diretoria do Grupo ou 
em atividades externas corporativas associadas à Beeteller Group. Nos casos excepcionais, todos 
deverão observar o consumo com moderação e a conduta pessoal.  

 

• A Beeteller Group não admite colaboradores e prestadores de serviço embriagados realizem suas 
atividades ou permaneçam em nossas instalações.  

 

• Os colaboradores e prestadores de serviço são estritamente proibidos de usar ou estar sob a influência 
de drogas ilícitas no desempenho de suas atividades profissionais. 

 
3.4 RESPEITO À DIVERSIDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 
 
A Beeteller Group acredita que diferentes habilidades, perspectivas, experiências e histórias de vida 
enriquecem o aprendizado e os produtos e serviços oferecidos pelo Grupo. Por isso, entende que é dever de 
todos reconhecer e respeitar a diversidade e as diferenças, bem como as características e as escolhas pessoais 
de cada indivíduo, posicionando-se contra qualquer tipo de discriminação com base em etnia, credo, 
nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade, cidadania, religião, origem regional, deficiências físicas, estado 
civil, etc., posicionamento político ou fomentando qualquer forma de preconceito ou discurso de ódio. 
 
A Beeteller Group está constantemente examinando suas posturas a fim de identificar situações de 
preconceito e tomar medidas para que seja propiciada uma cultura de inclusão e acolhimento. 
 
3.5 MERITOCRACIA E PROCESSOS SELETIVOS JUSTOS 
 
A Beeteller Group valoriza a meritocracia nos seus processos de recrutamento, seleção, avaliação e promoção, 
os candidatos devem ser avaliados unicamente por suas condições de atender as especificações dos 
cargos/funções almejados, e por nenhum outro critério, adequando os candidatos ao perfil de conduta e 
valores institucionais, conforme disposto neste Código.  
 

• Todos os colaboradores têm oportunidade de crescimento profissional. 
 

• Os colaboradores são valorizados por meio de uma gestão participativa, da criação de oportunidades 
de desenvolvimento pessoal e profissional, capacitação, reconhecimento do bom desempenho, 
remuneração e benefícios.  

 

• Os investimentos em capacitação serão sempre feitos de forma justa e estratégica, por meio de 
avaliação das competências essenciais e gerenciais de seus colaboradores. 
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3.6 CONFLITO DE INTERESSES 
 
Todos na Beeteller Group se comportam de maneira íntegra e transparente, não deixando que interesses 
pessoais interfiram indevidamente em nossas decisões. Será considerado conflito de interesses qualquer 
situação ou conduta gerada pelo confronto entre interesses da Beeteller Group e particulares, que possa 
comprometer o interesse institucional ou influenciar, de maneira imprópria:  
 

• O desempenho profissional de colaboradores ou prestadores de serviço no exercício de suas funções 
na Beeteller Group; 

• A capacidade de tomada de ações ou decisões de colaboradores em benefício da Beeteller Group; 

• A capacidade de tomada de ações ou decisões de integrantes, terceiros, fornecedores e prestadores 
de serviços e, inclusive, agentes públicos;  

• A conduta profissional por meio de obtenção indevida de benefícios pessoais próprios e/ou para 
terceiros. 

 
Aqueles que sentirem que possam estar em uma situação de potencial conflito de interesse, deverão  informar 
a situação à área de Compliance e Riscos antes e durante a vigência do relacionamento comercial que os 
vincula à Beeteller Group, para que o caso seja analisado e devidamente conduzido. 
 
Exemplos de situações que não são permitidas: Uso de recursos da empresa para fins particulares; 
compartilhar informações confidenciais obtidas na empresa para atividades externas; favorecer clientes ou 
terceiros por interesse pessoal; etc. 
 
Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso time de Compliance e Riscos. 
 
3.7 POLÍTICA E RELIGIÃO 
 

• A Beeteller Group tem absoluta neutralidade política e não faz contribuições, sob qualquer forma, a 
agentes públicos, a partidos ou organizações políticas ou a candidatos a cargos eletivos.  

 

• Respeitamos a liberdade de expressão, bem como a associação política e religiosa de nossos 
colaboradores. 

 

• As atividades políticas dos colaboradores devem ocorrer estritamente dentro do âmbito pessoal, sem 
qualquer conexão ou mesmo sugestão de apoio do Grupo, não devendo ser usados recursos 
corporativos (infraestrutura, e-mails, sistemas, etc.) para exercê-las. Opiniões políticas públicas devem 
deixar claro que não representam a posição do Beeteller Group. Recomendamos que adereços e itens 
pessoais relacionados a partidos políticos sejam evitados nas instalações do Grupo.  

 

• A Beeteller Group assegura a liberdade religiosa e em nenhuma circunstância motivos religiosos e de 
credo justificarão ações danosas, omissões, violações e preferências; religião ou credo somente 
embasarão a tomada de decisão quando para preservar o próprio direito à liberdade religiosa, à 
isonomia e a à preservação deste Código.  
 

• Caso você tenha dúvidas, presencie ou tome ciência de alguma situação de abordagem indevida de 
cunho político ou religioso dentro da empresa, entre em contato com nosso time de Compliance 
imediatamente. 
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3.8 PARENTESCO E RELAÇÕES  
 

• Na Beeteller Group respeitamos as relações pessoais e familiares que conectam nossos colaboradores 
e prestadores de serviço. Contudo, manter relacionamentos pessoais próximos com outros integrantes 
do Grupo é um potencial conflito de interesses. 
 

• Parentesco e relacionamentos íntimos devem ser notificados à área de Compliance e Riscos, para uma 
análise caso-a-caso para verificar a configuração (ou não) de conflito de interesses. 
 

• A relação de subordinação entre familiares (cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou 
afins, em linha reta ou colateral, até o quarto grau, quais sejam: pai, mãe, filhos, avós, netos, sobrinhos, 
primos, tios, sogros e cunhados). Esta situação deve ser evitada, visto que pode gerar conflito de 
interesses durante o desempenho das atividades das partes envolvidas. 

 
Reportar uma situação de possível conflito de interesses não é uma violação ao Código de Ética e Conduta, 
pelo contrário, deixar de reportar é uma violação.  
 
3.9 ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS  
 
Uma Atividade Profissional Externa é quando um colaborador exerce outra atividade profissional, remunerada 
ou não, além da exercida na Beeteller Group, ainda que de forma pontual ou ocasional. Essas atividades são 
permitidas, desde que as regras abaixo sejam observadas:  
 

• Ser realizada fora do horário comercial do expediente da Beeteller Group (conforme horário 
estabelecido no contrato de trabalho ou no contrato de prestação de serviços); 
 

• Não entrem em conflito com os valores da Beeteller Group; 
 

• Não interfira ou possa interferir na tomada de decisões na Beeteller Group de maneira objetiva e 
transparente; 
 

• Não prejudique a qualidade dos trabalhos executados pelo colaborador ou prestador à Beeteller Group 
 

• Não sejam usadas informações e/ou recursos obtidos via Beeteller Group ; 
 

• Não signifique elaboração, venda ou qualquer oferta sobre produto ou serviço que concorra com a 
Beeteller Group; 
 

• Comprometa ou possa comprometer de alguma forma os interesses, a estratégia, a reputação e a 
imagem da Beeteller Group. 

 
Se um colaborador tiver dúvidas sobre alguma atividade externa e achar que ele pode estar violando as 
disposições deste Código, deverá relatar a situação imediatamente à área de Gestão de Pessoas, para 
verificação junto ao Compliance. 
 
3.10 CONCORRÊNCIA JUSTA E RESPEITO ÀS LEIS ANTITRUSTE 
 

• A Beeteller Group acredita que a concorrência justa é benéfica para o desenvolvimento da prática 
assistencial, do ensino e da pesquisa, motivo pelo qual defende a liberdade de mercado, com 
observância da ética e dos critérios técnicos e legais nas decisões sobre políticas de preços, 
participação ou não em atividades e competição.  
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• Fazer investimentos com base em informações confidenciais e privilegiadas não só é contra a ética, 
também é ilegal. Todos os pagamentos efetuados ou recebidos pela Beeteller Group ou por seus 
colaboradores e prestadores de serviços, no exercício de suas funções no Grupo, deverão estar 
expressamente previstos em contrato e/ou refletir de forma completa e precisa uma transação 
licitamente realizada 

 

• Todas as condições contratuais devem ser explícitas, documentadas e cumpridas de acordo com a 
legislação vigente e com práticas leais de mercado. 
 

• Não compactuamos com práticas que objetivem prevenir ou restringir a concorrência justa (ex.: 
acordos nos preços, conluio em licitações, alocação de clientes, termos de compra e venda, cotas de 
produção e venda ou distribuições de mercados, etc.). 

 

• É proibido aos Colaboradores se apropriarem de invenções ou oportunidades de negócios que tenham 
sido criadas ou desenvolvidas mediante o uso de ativos, informações, procedimentos ou métodos da 
empresa, ou com motivo ou em ocasião de sua posição corporativa, a menos que conte com 
consentimento de todos os diretores. 

• Nenhum colaborador deve concorrer com a Beeteller Group direta ou indiretamente. 

• Todas as informações sobre a Beeteller Group que não sejam de acesso público devem ser 
consideradas informações confidenciais.  
 

3.11 RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS  
 

Para fins deste Código, serão considerados “agentes públicos” quaisquer pessoas que, ainda que de forma 
transitória ou sem remuneração: 
 

• exerçam função pública; 

• trabalhem ou exerçam cargo em um órgão público brasileiro ou estrangeiro; 

• trabalhem ou exerçam um cargo em uma empresa ou instituição controlada ou administrada pelo 
governo; 

• representem ou exerçam um cargo em um partido político; 

• representem candidatos a cargo político. 
 
A Beeteller Group se compromete a conduzir o relacionamento com os agentes públicos de forma ética e 
transparente, observando os interesses de suas empresas, atuando contra a fraude e a corrupção, em 
conformidade com a legislação brasileira vigente, bem como de acordo com as disposições previstas neste 
Código, nas normas internas e nas políticas institucionais. 
 
3.12 PREVENÇÃO A FRAUDES, SUBORNO E CORRUPÇÃO  
 
Estamos totalmente comprometidos com a luta contra a corrupção; zelamos pelo cumprimento das leis 
anticorrupção de cada um dos países em que operamos. Nenhum colaborador ou parte interessada pode fazer 
ou oferecer pagamentos, dinheiro ou valores a um indivíduo (incluindo agente ou funcionário público), 
empresa ou organização, em qualquer país, diretamente ou por meio de intermediários, como suborno ou 
com o objetivo de obter indevidamente um benefício ou tratamento preferencial para a Beeteller Group.  
 

• Deverá ser observada a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e do Financiamento ao 
Terrorismo – PLDFT; 

 

• Propina ou suborno são quantias pagas a agentes do governo para aceleração ou facilitação de um 
processo. Corrupção é o fenômeno pelo qual agentes públicos ou privados abusam do poder a eles 
confiados para que, em troca de benefícios ilegítimos, deem preferência a interesses particulares dos 
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corruptores. Essas práticas devem ser evitadas, mesmo que permitidas pela legislação local ou aceitas 
pela sociedade.  
 

• Os colaboradores devem prezar pela ética e pela integridade em todas as suas relações de negócio, 
nunca prometendo, oferecendo e nem aceitando pagamentos que não sejam estritamente os 
relacionados a atividade desenvolvida dentro dos parâmetros contratuais efetuados entre as partes. 
A Beeteller Group tem tolerância zero com relação a atitudes que sejam ou se pareçam com propina, 
suborno, corrupção ou fraude. 

 

• Em nossas relações de negócio com terceiros – fornecedores ou clientes –, a Beeteller Group rejeita 
qualquer incentivo que possa vir a desvirtuar o escopo da relação comercial estabelecida, 
desaprovando também toda e qualquer conduta no intuito de oferecer qualquer benefício para início 
ou manutenção de suas relações comerciais. 

 
3.13 PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO 
 
Existe a possibilidade de terceiros tentarem utilizar os serviços da Beeteller Group para “lavagem de dinheiro”. 
A lavagem de dinheiro consiste em um conjunto de operações comerciais ou financeiras que têm como 
objetivo a incorporação na economia de bens, direitos ou valores, originados direta ou indiretamente de 
qualquer infração penal. É por meio da “lavagem” que o “dinheiro sujo” (com origem em atividades ilícitas) é 
transformado em “dinheiro limpo” (com aparência lícita). 
 
Também existe a possibilidade de terceiros tentarem utilizar os serviços da Beeteller Group para 
“financiamento ao terrorismo”, que tem como objetivo fornecer fundos para atividades terroristas.  
 
A Beeteller Group condena essas práticas e em caso de suspeita de mal uso dos serviços de nossas empresas, 
todos os colaboradores devem:  

• Coletar o máximo possível de informações sobre o terceiro, seguindo as políticas e os procedimentos 
internos pertinentes;  

• Não permitir a integração de terceiros que possam vir a utilizar os serviços da Beeteller Group para 
lavar seus ativos;  

• Informar a área de Compliance e Riscos imediatamente caso haja a razoável desconfiança de atividade 
ilícita de terceiro já integrado ao sistema da Beeteller Group, apontando todos os indícios que 
fundamentam essa suspeita. 

 

Sempre previna e procure orientação da Beeteller Group em caso de dúvidas, consulta e esclarecimentos 
entrando em contato com a  área de Compliance e Riscos. 
 
3.14 CONDUTA ÉTICA ESPERADA DE TERCEIROS 

 
• Como forma de promover um ambiente justo e comprometido com o desenvolvimento sustentável, a 

Beeteller Group espera dos terceiros comportamento ético e transparente alinhado com os seus 
valores, agindo de acordo com as leis e normas que regulam o setor, a segurança e o ambiente de 
trabalho, bem como com regulamentações relativas à natureza de suas atividades prestadas de forma 
direta ou indireta à instituição, observando-se também as boas práticas e a confidencialidade, bem 
como o comprometimento com políticas,  procedimentos e normativas internas da Beeteller Group.  

 

• Os terceiros, como signatários deste Código, se comprometem a divulgar os valores e regramentos 
nele contidos com todos os seus sócios, associados, profissionais contratados ou subcontratados, que 
estejam envolvidos em qualquer atividade relacionada à Beeteller Group. 
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• Não será admitida, por parte terceiros, oferta de comissão, favor, gratificação, entretenimento ou 
qualquer item de valor a nenhum colaborador a fim de obter favorecimento da instituição. 
 

• Não serão estabelecidas relações com terceiros que evidenciem discriminação, falta de respeito e 
dignidade no tratamento de seus funcionários, bem como a utilização de mão de obra infantil e/ou 
considerada em regime análogo à escravidão.  
 

• A Beeteller Group incentiva os terceiros a implementarem instrumentos de compliance próprios, 
compatíveis com os parâmetros estabelecidos neste Código. 

 
3.15 BRINDES, PRESENTES E HOSPITALIDADES  
 
 Brindes, presentes e hospitalidades, dados ou recebidos de fornecedores e outros parceiros são práticas 
comuns no ambiente de negócios, representando cortesia, boa vontade e valor dos relacionamentos. Ao 
realizar a troca destes itens, é muito importante que utilizemos o bom senso, desde que cumpridos alguns 
critérios:  

• Sempre observar e obedecer a lei. 
• Colaboradores e parceiros somente poderão oferecer presentes em nome da Beeteller Group que 

forem aprovados pela diretoria. 
• Brindes somente poderão ser oferecidos se forem padrões institucionais elaborados pela área de 

Marketing (ex.: canetas, agendas, etc.) 
• Não influenciar nem aparentar influenciar nossas decisões ou as decisões daqueles com os quais temos 

relações de negócio;  
• Não favorecer nem aparentar favorecer um parceiro comercial específico;  
• Recusar favores ou benefícios que tenham valor comercial, oferecidos por clientes, fornecedores, 

parceiros, terceiros, agentes públicos ou outras entidades públicas ou privadas.  
• Deverão ser recusados presentes de terceiros, mas caso recusar o presente possa causar danos 

significativos ao relacionamento com o parceiro de negócios, o colaborador: 

• Poderá ficar com o presente, desde que seu valor seja limitado a US$ 20,00 (vinte dólares ou 
equivalente em outras moedas); 

• Presentes não devolvidos com valor superior a US$ 20,00 (vinte dólares o equivalente em 
outras moedas) devem ser entregues ao time de Compliance para sorteio, leilão, uso coletivo 
ou doação a uma instituição de caridade.  

• Em qualquer circunstância é proibido a aceitação ou o oferecimento de entretenimento que venha a 
constranger terceiros (ex.: cunho sexual). 

 
3.16 DOAÇÕES E PATROCÍNIOS 
 
Doações e patrocínios são ações comuns nas relações de negócio e permitem envolvimento com a 
comunidade, desde que ocorram de acordo com a lei. A Beeteller Group valoriza doações e patrocínios que 
tenham caráter filantrópico (interesses socioculturais, educacionais, etc.), desde que não representem ou 
aparentem representar favorecimento ou benefício para a Beeteller Group ou qualquer um dos seus 
colaboradores. 
 

• Doação é ato em que o doador, por liberalidade, transfere dinheiro de seu patrimônio ou estimáveis 
em dinheiro (bens, serviços,. assistência técnica, capacitação, assistência financeira, etc.) para outra 
pessoa física ou jurídica, que os aceita. As doações podem ocorrer com ou sem condições presentes 
ou futuras 
 

• Patrocínio possui finalidade promocional, em troca de alguma contrapartida.  
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• Não são permitidas doações de Pessoa Jurídica a partidos políticos, a candidatos a cargos públicos ou 
a campanhas políticas.  

 

• São vedadas quaisquer contribuições a título de caridade, apoio ou patrocínio que visem influenciar 
decisões de negócio ou atender a benefícios pessoais, diretos ou indiretos.  

 

• Doações para fins religiosos, doações a pessoas físicas ou doações por meio de dinheiro em espécie 
também não são permitidas.  

 

• A Beeteller Group não permite realização de doação ou patrocínio a entidade vinculada a agentes 
públicos, a seus assessores ou familiares.  

 

• Todas as transações relacionadas a doações e patrocínios devem ser devidamente contabilizadas e 
reportadas para a área de Compliance e Riscos. 

 
3.17 SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PROTEÇÃO DE DADOS E CONFIDENCIALIDADE 
 

• Todas as informações e documentos devem ser armazenados em ambientes virtuais oficiais, canais 
informados pela Beeteller Group, previamente aprovados pelo time de Tecnologia da Informação.  

 

• Os arquivos criados, recebidos ou armazenados no ambiente virtual da Beeteller Group ou em seus 
dispositivos eletrônicos autorizados são considerados propriedade da Beeteller Group.  

 

• Os logins e credenciais da Beeteller Group são informações pessoais e não devem ser compartilhadas 
com terceiros, nem mesmo com colegas da empresa. 

 

• O acesso a qualquer tipo de dado (incluindo, mas não limitado, a dados de funcionários, clientes ou 
terceiros), é permitido apenas em caso de necessidade de consulta. Qualquer tipo de dado pessoal só 
deve ser acessado por aqueles que realmente tenham necessidade de acesso para cumprir um 
determinado propósito e deverá obedecer às políticas institucionais e à legislação vigente.  

 

• Além disso, os dados só podem ser utilizados para os fins previamente informados e analisados, o que 
significa que qualquer tipo de uso de dados pessoais deve ser previamente avaliado. O tratamento de 
dados pessoais sempre deve observar a restrição dos fins a que se destinam. 

 

• O acesso indevido às informações de clientes pode sujeitar aquele que teve o acesso (e a Beeteller 
Group) a uma série de sanções disciplinares e regulatórias, incluindo penalidades criminais. Em caso 
de dúvidas, consulte a área de Tecnologia da Informação / Segurança da Informação da Beeteller 
Group. 
 

• Acessos (informações, ferramentas e sistemas) deverão obedecer à Política de Segurança Cibernética, 
às normas internas de proteção de dados e à legislação vigente.  

 
Confidencialidade 

 
• É essencial cuidar de informações confidenciais, sejam elas orais ou escritas.  

 

• Informação Confidencial é toda aquela cujo acesso não autorizado pode causar dano irreparável para 
o negócio e/ou para a reputação da organização, seja ela explicitamente identificada como 
“confidencial” ou não.  

• Informação pública é aquela cuja divulgação não prejudica a organização de forma alguma.  
 

• Dados pessoais de nossos stakeholders são considerados informações restritas. Dado pessoal é 
qualquer forma de dado que possa ser utilizado para identificar um indivíduo. A Beeteller Group 
protege esses dados a fim de proteger a privacidade das pessoas e seus direitos fundamentais.  
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• Por isso, devemos manter e preservar em mais absoluto sigilo toda e qualquer informação sobre a 
Beeteller Group e sobre nossos stakeholders disponibilizada para nós, evitando falar sobre ela em 
espaços públicos ou compartilhá-la em mídias sociais. Precisamos também ter cautela dentro das 
próprias instalações sobre a circulação de informações, pois nem todos precisam ter acesso a todas as 
informações ao mesmo tempo.  
 

• Todas as informações de clientes e a carteira de clientes são consideradas informações confidenciais 
e sigilosas e não podem ser compartilhadas com stakeholders, exceto em casos específicos protegidos 
por Acordo de Confidencialidade e Contrato, ambos assinados e vigentes.  

 
3.18 INTEGRIDADE DOS REGISTROS FINANCEIROS 
 

• A exatidão e integridade de relatórios financeiros, registros financeiros ou relatórios de auditoria da 
Beeteller Group são fundamentais para a tomada de decisão das empresas e para a confiança. Devem 
estar em conformidade com os controles internos, bem como com todas as leis e regulamentos 
aplicáveis. 

 

• As informações registradas e fornecidas devem ser transparentes, completas e precisas baseadas em 
documentação adequada e com detalhamento necessário para demonstrar que a Beeteller Group 
produz relatórios completos e transparentes sobre sua condição financeira. 
 

• Todos os colaboradores envolvidos nos registros devem agir de acordo com os princípios contábeis, 
assinando somente os documentos que acreditarem serem precisos e verdadeiros.  
 

• Nenhuma entrada ou informação financeira deve distorcer ou caracterizar de forma incorreta a 
verdadeira natureza de determinada operação financeira.  

 
3.19 PROTEÇÃO ÀS MARCAS E À PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

• As marcas da Beeteller Group (e de suas empresas) e o conhecimento produzido internamente no 
desenvolvimento de suas atividades ou em parceria com terceiros são patrimônios da Beeteller Group 
e devem ser sempre protegidos por todos os colaboradores, prestadores de serviço e parceiros 
abrangidos por este Código, com respeito à identidade corporativa da Beeteller Group.  
 

• A Beeteller Group (e suas empresas) não autoriza o uso de suas marcas para fins comerciais sem o 
consentimento prévio por escrito da empresa.   

 

• Os resultados do trabalho de natureza intelectual e das informações estratégicas gerados na Beeteller 
Group são de sua propriedade exclusiva e compõem a propriedade intelectual da instituição, que 
envolve o direito de proteção às ideias e criações internas ou em parceria com terceiros. Neste sentido, 
são projetos, pesquisas, publicações, marcas, patentes, direitos autorais, ferramentas administrativas 
desenvolvidas, registros de software, técnicas, estudos, dados estatísticos, etc. 

 

• Deve-se proteger as marcas e a propriedade intelectual institucionais do mau uso, dos desvios ou da 
utilização para benefícios pessoais. O mesmo cuidado e respeito deve ser observado com relação à 
propriedade intelectual e a marcas de terceiros. 
 

• Dúvidas ou pedidos de autorização de uso deverão ser dirigidos à área de Comunicação e Marketing. 
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3.20 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL – IMAGEM, REPUTAÇÃO E CONDUTA NAS REDES SOCIAIS  
 

A Beeteller Group se compromete a manter um diálogo aberto e sistemático com as partes interessadas, 
pautado em transparência, coerência e veracidade. Sempre que atuamos como representantes da empresa 
em situações profissionais ou sociais, devemos seguir os valores corporativos e princípios de integridade 
expressos neste Código. É sempre importante termos consciência de que somos parte da Beeteller Group, 
portanto nossas atitudes podem refletir na reputação e imagem da empresa. 
 

• O uso das logomarcas, nome fantasia, entre outros atributos que identificam a empresa para qualquer 
tipo de ação de marketing ou criação de arte, deverá ser realizado pela área de Comunicação e 
Marketing. 
 

• As informações sobre os produtos e serviços prestados devem ser verdadeiras, completas, atualizadas 
e, sempre que aplicável e necessário, sustentadas por dados fidedignos. 
 

• Os contatos publicitários ou de relacionamento público que envolvam a representação institucional e 
possam afetar a imagem da empresa, deverão ser realizados com intermédio e orientação da área de 
Comunicação, e as declarações oficiais serão feitas exclusivamente pelos porta-vozes da Beeteller 
Group. 
 

• Nenhum colaborador poderá falar com a imprensa em nome da empresa, apenas o porta-voz 
formalmente instituído pela Beeteller Group. 
 

• A pessoa autorizada a conceder entrevistas, publicar artigo ou utilizar qualquer outra forma de 
manifestação pública em nome da instituição deverá restringir seus comentários aos aspectos técnicos 
do conteúdo, de forma precisa e direta, respeitando a confidencialidade de informações obtidas na 
empresa. 

 
Conduta nas redes sociais:  

 

• Informações referentes a rotina, processos e fluxos internos Beeteller Group ou voltadas 
exclusivamente para os integrantes da instituição não devem ser publicadas e compartilhadas em 
qualquer tipo de rede social, aplicativos ou comunicadores de celulares, tablets, etc. 
 

• Não se envolva em discussões para as quais não tenha informação técnica. Ao identificar uma polêmica 
ou crítica nas redes sociais envolvendo as atividades da Beeteller Group, informe a área de 
Comunicação. 
 

• Todos os usuários que identifiquem nos seus perfis em redes sociais a Beeteller Group (ou suas 
empresas), carregam a imagem da instituição. Não publique mensagens de caráter difamatório, 
ofensivo ou hostil que possam causar danos à imagem institucional ou possam dar a entender que 
refletem um posicionamento da Beeteller Group. 
 

• Não comente em redes sociais, aplicativos ou comunicadores sobre rumores da instituição, negócios 
e informações relacionados à empresa, ofensas a concorrentes ou assuntos de outros colegas, áreas 
ou setores. 
 

• Não publique, nem compartilhe ou interaja em publicações que possam afetar negativamente a 
imagem ou reputação da Beeteller Group ou possam expor de forma negativa a atuação dos 
profissionais que nela trabalham ou que signifiquem sensacionalismo ou autopromoção, concorrência 
desleal, violação à dignidade ou à privacidade de clientes e profissionais, violação à confidencialidade 
e ao sigilo. Neste contexto, inclui-se a publicação de imagens, autorretratos, áudios, vídeos, etc., que 
possam incorrer nas restrições previstas neste item e/ou nas demais situações vedadas neste Código. 
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• Não interaja em canais não oficiais de comunicação que possam estar se passando pela Beeteller 
Group. Em caso de dúvidas sobre a autenticidade dos meios, procure imediatamente a área de 
Comunicação.  
 

• Os materiais publicados nos canais de comunicação oficiais da Beeteller Group podem ser livremente 
compartilhados, desde que preservadas a imagem e reputação da instituição. 
 

• O uso de internet e redes sociais, durante o horário de trabalho, é restrito aos objetivos profissionais 
e devem ser observadas a regulamentação específica presente na Política de Segurança Cibernética. 
 

• Os casos de denúncia ou indícios conduta incompatíveis com as disposições deste Código referentes 
ao uso de redes sociais, serão analisados pela área de Gestão de Pessoas em conjunto com a área de 
Compliance e Riscos.  

 
4. EFETIVIDADE  
 
O descumprimento ao estabelecido neste Código de Ética e Conduta pelas partes por ele abrangidas será 
rigorosamente apurado pela Beeteller Group. 
 
4.1 INVESTIGAÇÕES INTERNAS, CONSEQUÊNCIAS E SANÇÕES 
 

• Todo colaborador deve cumprir as diretrizes deste Código, bem como as políticas e procedimentos 
internos da Beeteller Group, e cooperar com as investigações internas sempre que necessário. 

 

• A depender da gravidade dos fatos, os casos que ensejarem sanções, medidas educativas ou 
disciplinares, podendo variar de advertência até o encerramento do contrato de trabalho. Em se 
tratando de terceiros ou fornecedores, a sanção pode chegar à rescisão contratual ou à inviabilização 
da empresa como fornecedor/terceiro junto à Beeteller Group. 
 

• O descumprimento deste Código de Ética e Conduta pode estar sujeito a medidas judiciais, sanções 
administrativas e medidas disciplinares internas, conforme legislação aplicável. Ainda que responda 
administrativamente, aquele que violar este Código poderá também responder civil e criminalmente 
pelas ações e omissões em razão de eventual dano causado, considerando-se a legislação vigente. 

 
4.2 COMO COMUNICAR VIOLAÇÕES A ESTE CÓDIGO? 
 

• Qualquer caso, suspeita ou indício de violações a esta Política, assim como ocorrências de condutas 
ilícitas ou irregulares ou outras questões que possam acarretar prejuízos à Beeteller Group, devem ser 
relatadas por e-mail para o canal compliance@beeteller.com 

 

• A Beeteller Group não tolera retaliação de qualquer tipo, principalmente contra o denunciante. 
Garantimos o sigilo e a segurança do contato, podendo o contato acontecer de forma anônima ou não.  

 

• Todos os relatos serão tratados de forma confidencial, podendo o denunciante optar pelo anonimato 
de suas informações se assim o preferir. As denúncias serão processadas com confidencialidade, 
justiça, respeito e razoabilidade. 
 

• Todas as denúncias serão recebidas, registradas e investigadas pela área Jurídica e pelo Compliance e 
Riscos. 
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• A conclusão das apurações pode determinar a revisão e eventual alteração de processos ou 
procedimentos, buscando a mitigação e/ou extinção do fato que gerou as ocorrências de violação, e 
reorientando ações e fluxos de trabalho existentes. 

 

• O denunciante que comprovadamente fizer uma denúncia falsa ou que tenha como objetivo satisfazer 
interesses pessoais próprios ou de Terceiros ou prejudicar a imagem de Terceiros, poderá sofrer 
medidas legais ou disciplinares, conforme previsto na legislação brasileira em vigor. 
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TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO – CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA 
 
Declaro que recebi o Código de Ética e Conduta da Beeteller Group, li e compreendi a sua mensagem.  
Me comprometo a seguir todas as disposições deste Código, mantendo uma conduta pessoal e profissional 
coerente com os princípios e valores que regem o Grupo e os relacionamentos por ele mantidos. 
 
Declaro que recorrerei imediatamente à área responsável pelo Compliance em caso de dúvidas, ou caso tenha 
conhecimento de alguma violação a este Código.  
 

 
Local de trabalho: 

 

 

 
Nome: 

 

 

 
CPF: 

 

 

 
Local (cidade/estado): 

 

 

 
Data: 

 

 

 
Assinatura: 
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Histórico de Revisões 

Data Versão Descrição Responsável 

14/10/2021 1.0 Definição do Código Jaqueline Inoue 
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