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1. INTRODUÇÃO / OBJETIVO 

 

O presente CÓDIGO reúne as principais diretrizes de comportamento que o colaborador da 

BLU deve seguir para conduzir as suas atividades profissionais dentro da Instituição. Além de 

uma diretriz, esse CÓDIGO apresenta as normas que representam as atitudes que a BLU 

considera adequadas , bem como as melhores práticas adotadas pela BLU.  

 

A pretensão de abordar todo o rol de questões legais e éticas por meio desse CÓDIGO não é 

o nosso objetivo, mas sim de que esse documento seja uma ferramenta de orientação para a 

conduta pessoal e profissional dentro da BLU. 

 

2. ABRANGENCIA 

 

Este Código aplica-se aos sócios, diretores, funcionários, colaboradores, estagiários, 

consultores,  prestadores de serviços (quando aplicável), bem como as empresas que fazem 

parte grupo BLU. 

 

3. CANCELAMENTO / SUBSTITUIÇÃO / ALTERAÇÃO DO DOCUMENTO 

 

Substitui o Código anterior ora denominado CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA DA BLU 

PAGAMENTOS S.A. para CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA. 

 

Altera a 1ª edição do Código, publicado em setembro de 2018.  

 

Qualquer cancelamento, substituição ou alteração deste documento deverá ser apresentado 

pela área de Compliance a aprovado pela alta diretoria. 
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4. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 

Benefícios: Considera-se para esse documento, as  regalias ou vantagens concedidas como 

parte adicional de um pagamento, podendo caracterizar-se também como ganho extra por 

parceria obtida. 

 

Brinde: É um objeto distribuído a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por 

ocasião de eventos ou datas comemorativas. 

 

Código: Conjunto de disposições, conceitos e regras aplicáveis para uma determinada 

atividade.   

 

Conduta: Manifestação de comportamento, que pode ser definida como a forma de pensar, 

agir e de viver de um indivíduo. Existem dois tipos de conduta: a positiva e a negativa e, cada 

uma delas, é responsável por guiar as atitudes e comportamentos do indivíduo no dia a dia. 

 

Controles Internos: Compreende-se para efeito deste documento, os procedimentos, as 

normas e as regras existentes, que tem o objetivo de prever qualquer risco ou eventualidade 

que possa afetar as atividades desempenhadas pela BLU. 

 

Discriminação: Toda forma de distinção, exclusão, restrição ou privilégio baseada na raça, 

cor, ascendência ou origem nacional ou étnica, sexo, orientação sexual, estado civil, situação 

familiar, idade ou incapacidade; com o objetivo de prejudicar a igualdade de direitos 

humanos. 

 

Ética: Compreende-se para efeito desse documento, os princípios que motivam, disciplinam 

ou orientam o comportamento do indivíduo; norteando para que haja um equilíbrio tanto nas 

relações sociais quanto no funcionamento do ambiente profissional em que estamos 

incluídos. 
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Presente: Podemos considerar um donativo ou uma lembrança, ou seja, qualquer coisa que 

é oferecida a outra pessoa como sinal de apreciação.  

 

5. NOSSOS VALORES 

 

5.1 Gente   

Queremos pessoas que façam a diferença, nos contagiamos do entusiasmo, da energia que 

nos leva a conquistar nossos objetivos. Queremos pessoas que busquem o desenvolvimento 

contínuo, damos responsabilidades, em função de suas competências, desempenho e 

contribuição ao sucesso do negócio. 

 

5.2 Meritocracia 

Reconhecemos a performance das pessoas, cobramos e recompensamos os resultados de 

forma transparente e objetiva. Não somos complacentes, exigimos dedicação e o 

engajamento com nossos valores. 

 

5.3 Criatividade  

Somos incansáveis na busca de soluções diferenciadas, customizadas e inovadoras.  Somos 

ágeis, objetivos e acreditamos na entrega, no trabalho em equipe, no somatório de 

responsabilidades, honrando nossos compromissos. 

 

5.4 Cultura de Dono 

Somos todos donos do negócio, pensamos e agimos desta forma em tudo que fazemos. 

Temos confiança nos membros das nossas equipes, somos transparentes e damos 

feedbacks constantes. Buscamos entregar o nosso melhor para a BLU e para nossos clientes 

internos e externos. 

 

5.5 Igualdade de Oportunidades   

A BLU valoriza a igualdade de oportunidades. A instituição acredita que todas as pessoas 

devem ter as mesmas chances de desenvolvimento profissional. Esse direito deve ser 
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assegurado por todos os profissionais envolvidos nos processos de contratação e de gestão 

de pessoas. A seleção dos candidatos elegíveis às posições é feita de forma objetiva e 

considera o perfil para cada cargo, as características profissionais e os conhecimentos 

necessários para o desempenho das funções.   

 

5.6 Respeito pelas pessoas  

A BLU preza pelos direitos humanos. Valoriza a diversidade e somos contra qualquer tipo de 

discriminação em razão de gênero, deficiência, origem, religião, cor da pele, orientação 

sexual, estado civil, idade, condição social ou quaisquer outras formas de discriminação. A 

BLU repudia qualquer forma de intimidação ou assédio sexual, moral, religioso, econômico, 

político ou organizacional. Tampouco tolera agressões físicas e verbais, desrespeito, 

constrangimento e humilhações.  A BLU quer construir um ambiente de trabalho que promova 

a realização pessoal e ofereça perspectivas de desenvolvimento profissional.  

 

6. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
Todos os colaboradores da BLU devem observar as seguintes práticas: 

 

• Atuar com respeito, observando os mais altos padrões de integridade e de negociação justa, 

repudiando qualquer forma de corrupção;  

• Atuar prezando a organização interna e definição de responsabilidades;  

• Atuação profissional com competência e diligência;  

• Atuar de acordo com as melhores práticas existentes;  

• Observar as normas e legislações aplicáveis ao negócio da BLU;  

• Cooperar com bom relacionamento com os órgãos reguladores;    

• Manter sigilo profissional;  

• Abster-se de comentários inapropriados no ambiente de trabalho; 

• Realizar, através do canal específico ,denúncias referentes a irregularidades, desvios de 

conduta ou atos em desconformidade com os preceitos desse código;  

• Participar dos treinamentos contínuos promovidos pela área de Compliance quanto às 

políticas e normas de condutas da BLU;  e 
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• Realizar avaliação de desempenho conforme os parâmetros definidos e apresentados pelo 

Departamento Pessoal, assim como o preenchimento de questionário de “Conheça seu 

Funcionário”, quando solicitado.   

 

7. VEDAÇÕES  

 

Relacionamos as práticas vedadas na aplicação da Código de Ética e Conduta da BLU que 

são passiveis de advertência formal e aplicação de medidas cabíveis: 

 

• Representar legalmente a Instituição (quando for o caso) de forma contrária a este código; 

 

• Ocultar erros, rasurar ou adulterar documentos, cadastros ou criar documentos ou registros 

falsos para induzir outras pessoas a entendimentos incorretos;  

 

• Usar seu cargo, função ou informações para influenciar decisões que venham a favorecer 

interesses próprios ou de terceiros;  

 

• Praticar atos ilícitos ou corruptivos de qualquer natureza e com qualquer contraparte;  

 

• Usar para fins particulares ou repassar a terceiros, tecnologias, metodologias, e outras 

informações de propriedade da BLU, ou por ela desenvolvidas ou obtidas;  

 

• Manifestar-se publicamente em nome da empresa, sem prévia autorização;  

 

• Fazer declaração depreciativa que afete a reputação da BLU;  

 

• Portar ou fazer uso de drogas ilícitas, ou bebidas alcoólicas nas dependências da Instituição 

(durante o expediente de trabalho), bem como estar sob efeito dessas substancias durante a 

jornada de trabalho; 
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• Portar quaisquer tipos de armas nas dependências da BLU. Destacamos que talheres 

(garfo, colher e faca) são permitidos para refeição;  

 

• Realizar práticas de jogos de azar (dentro das instalações da BLU) e prejudicar o 

desempenho de seu trabalho; 

 

• Comercializar e ou vender produtos dentro das instalações da BLU; e 

 

• Realizar marcação inapropriada do ponto eletrônico dentro da jornada de trabalho 

estabelecida. 

 

8. CONDUTA ÉTICA E PROFISSIONAL 

 

Os Colaboradores devem impedir que seus interesses pessoais entrem em conflito, ou 

pareçam entrar em conflito, com os interesses da BLU. Caso o Colaborador se veja diante de 

uma situação que envolva um potencial conflito, este deverá informar ao Compliance a 

situação identificada. Informamos as diretrizes de conduta que os colaboradores devem 

observar no exercício de suas atividades: 

 

8.1 Relacionamentos 

A BLU acredita em um comportamento ético, orientando seus colaboradores a adotarem o 

uso de práticas de acordo com a sustentabilidade socioambiental, buscando o consumo e o 

trabalho ético.   

  

Zelamos pelo alto padrão de governança, pelo cumprimento das normas internas, das leis, 

normas regulatórias e autorregulatórias, em consonância com as melhores práticas do nosso 

mercado de atuação. São adotados procedimentos para eficiente gerenciamento de risco e 

procedimentos suficientemente rígidos para a devida prevenção e monitoramento a atos 

ilícitos de qualquer natureza. 
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Para tanto, são vedadas práticas que visem o favorecimento pessoal ou de terceiros, através 

da aceitação ou solicitação de tais favorecimentos em troca da execução de ato que resulte 

em facilitações de qualquer natureza, principalmente que possam ser entendidos como 

influência real ou presumida, não sendo admitido qualquer desvio de conduta de qualquer 

colaborador e sendo considerada infração à esse Código. Complementarmente, é vedado: 

sugerir, oferecer, prometer ou conceder, direta ou indiretamente, mediante exigência ou não, 

vantagens indevidas de qualquer natureza (financeira ou não) a pessoas e empresas dos 

setores público e privado (incluindo organizações do terceiro setor) em troca de realização ou 

omissão de atos inerente às suas atribuições ou de facilitação de negócios, operações ou 

atividades para a BLU ou visando a benefícios para si ou para terceiros.   

 

Promovemos a prevenção e combate a toda e qualquer forma de corrupção (suborno ou 

propina, tráfico de influência, favorecimentos, etc.), de forma a expressar sua convicção nas 

relações éticas e responsáveis com todo e qualquer setor com os quais atuamos. 

  

Informações relativas a quaisquer atividades que foram, sejam ou serão praticadas pela BLU 

não deverão ser transmitidas a nenhum veículo de mídia (ex. jornais, revistas, rádio, 

televisão, correspondência eletrônica, etc.), salvo quando autorizado pelas áreas de 

Compliance e Marketing.  

  

Caso o colaborador seja contatado por veículo de comunicação, por meio de assessoria de 

Imprensa ou o próprio veículo de Mídia, seja on line ou tradicional, deverá ser encaminhado 

para a área de Marketing, que fará o atendimento e direcionará aos diretores executivos a 

demanda para o devido tratamento e acompanhamento. 

  

A escolha e a contratação de fornecedores devem sempre ser baseadas em critérios 

técnicos, profissionais, éticos, devendo ser conduzidas por meio de processos pré-

determinados, tais como cotação de preços, que garantam a melhor relação custo x 

benefício. 
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8.2  Conflito de Interesses 

É proibido ocorrer na BLU conflito entre o interesse particular do colaborador e sua 

responsabilidade funcional perante a instituição, clientes e ou demais instituições com as 

quais a BLU se relaciona.  

 

Adicionalmente, é proibido ao colaborador utilizar-se de sua posição na instituição para obter 

ganhos diretos ou indiretos ou a conta de terceiros em seu proveito e benefício ou de sua 

família.  

  

Para prevenir possíveis conflitos de interesse, a BLU tem uma postura isenta em relação a 

assuntos políticos e religiosos. Os colaboradores em suas participações em compromissos 

políticos, religiosos e demais atividades afins, deverão ser diligentes para não envolver a BLU 

e, deverão ainda, informar ao seu superior direto sobre contribuições financeiras feitas a 

campanhas eleitorais, inclusive o montante doado. 

 

8.3  Presentes e ou Benefícios 

Para evitar riscos relativos a corrupção na esfera pública ou privada ficam estabelecidas as 

seguintes regras quanto ao oferecimento e recebimento de brindes, presentes e benefícios 

em geral para os colaboradores:  

  

 É vedado o oferecimento de presentes ou benefícios para agentes públicos ou 

privados, incluindo parentes ou cônjuges destes; 

 

 O oferecimento de brindes poderá ser realizado, exclusivamente, por meio de 

campanha amplamente divulgada, cujos valores e conteúdo serão devidamente 

aprovados pela Diretoria; 

 

 O recebimento de brindes/presentes possui o limite de US$ 300,00 (trezentos dólares 

americanos) e podem ser recebidos exclusivamente de terceiros. Para qualquer  

brinde/presente recebido acima do valor estipulado, o colaborador deverá 
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obrigatoriamente enviar para o Compliance para a devida avaliação, sendo vedado o 

recebimento por agentes públicos;  

 

 As refeições poderão ser realizadas com terceiros, tais quais fornecedores e clientes 

e só poderão ser realizadas com agentes públicos quando houver a presença de pelo 

menos dois colaboradores da BLU; 

 É expressamente proibido o oferecimento ou recebimento de valores em espécie, em 

qualquer valor.  

 

8.4  Confidencialidade e Segurança da Informação 

São disponibilizados para execução do trabalho maquinas e equipamentos necessários, 

sobre os quais a BLU possui licença de uso, acesso à Internet, bem como correio eletrônico 

com o exclusivo objetivo de possibilitar a execução de todas as atividades inerentes aos 

negócios da empresa.  

 

Todas as orientações aplicáveis estão na Politica de Segurança da Informação, onde o 

colaborador declara por meio de documento assinado ciência das disposições presentes no 

documento. 

 

Destacamos que possuímos termo de responsabilidade pela guarda e uso do equipamento 

de trabalho, onde também está previsto que na necessidade de levar o computador 

(Notebook) para compromissos profissionais externos (fora do ambiente da BLU), o 

colaborador deve solicitar autorização formal do seu gestor imediato com cópia para o 

Compliance. 

 
 

8.5 Discriminação 

Tratamos nossos colaboradores com respeito, independentemente do cargo, hierarquia ou 

tempo de serviço. Assim, a BLU busca proporcionar oportunidades iguais de trabalho e 

tratamento justo para todos os colaboradores, independente da função que desempenhem. A 
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BLU considera que a vida particular dos seus colaboradores é assunto pessoal destes, e não 

deve sofrer interferência, desde que não cause prejuízo à imagem e às atividades da BLU.  

 

A captação de novos colaboradores é pautada em princípios éticos que refletem 

transparência e inibem a discriminação por motivo de idade, cor, deficiência física, etnia, 

estado civil, nacionalidade, religião, sexo, orientação sexual.  

  

O mesmo princípio se aplica nas decisões da empresa relacionadas a promoções, 

pagamentos, concessão de benefícios, transferências e redução de quadro. A empresa 

orienta sua política de valorização dos colaboradores e de recompensas por princípios éticos 

pautados na competência destes.   

 

Para a BLU, a conduta das lideranças é referência para toda a organização, o que aumenta 

ainda mais a sua responsabilidade em manter uma postura absolutamente ética em suas 

atitudes e ações. Sua posição não pode ser confundida com um pretenso direito à 

arbitrariedade.  

  

É proibida qualquer atitude preconceituosa ou discriminação em função de: raça, cor, 

nacionalidade, religião, sexo, idade, estado civil, orientação sexual, diferenças étnicas, 

necessidades especiais ou posição social.  

Se for verificado um comportamento que envolva preconceito, discriminação ou assédio, por 

parte de um profissional da BLU, o Compliance poderá aplicar as sanções cabíveis. 

  

Os funcionários se comprometem a tratar, todos, de maneira igual, independentemente de 

cor, credo, sexo ou classe social. Se algum funcionário se sentir discriminado, poderá 

recorrer ao Canal de Denúncias, cujos casos serão apurados em absoluto sigilo. 

 

8.6 Assedio 

A BLU repudia qualquer tipo de assedio ( moral , sexual, etc.) e violência ( psicológica, física, 

patrimonial de gênero e etc.)  de qualquer tipo. 
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Todos devem ficar atentos aos indícios de assédio moral, violência de qualquer natureza, 

assédio sexual, omissão ou negligência em seu ambiente de trabalho, bem como conhecer 

seus direitos e responsabilidades. Destacamos as principais condutas pra que possamos 

inibir tais praticas dentro do ambiente da BLU: 

 

 Agir com a devida diligência no cumprimento de suas obrigações com o mais alto grau 

de integridade, profissionalismo, impessoalidade e imparcialidade em relação às suas 

atividades; 

 
 Atuar e encorajar os demais colaboradores da BLU a atuar profissionalmente de 

forma ética; 

 
 Reportar qualquer incidente que tenha ocorrido com outros colaboradores da BLU; 

 
 Reportar, por meio das pessoas e áreas responsáveis, qualquer ação que tenha 

participado, testemunhado ou tenha conhecimento relacionados à assédio moral, 

violência de qualquer natureza, assédio sexual, abuso sexual, negligência ou omissão 

e;  

 
 Caso a hipótese identificada não esteja abrangida por esta Política, informar o fato ao  

conhecimento do Compliance para que tome as providências cabíveis. 

 

Sendo identificado um comportamento de assédio moral, violência de qualquer natureza, 

assédio sexual, omissão ou negligência em seu ambiente de trabalho, por parte de um 

profissional da BLU, o Compliance aplicará as sanções cabíveis. 

 

8.7 Respeito 

O respeito é o principal princípio para o sucesso das relações de trabalho, independente do 

grau de hierarquia. Quando falamos em respeito, abrangemos a tolerância à liberdade de 

expressão e de ideologias. Entendemos as diferenças de pensamento e destacamos que não 

é proibido discordar de um colega, tampouco defender sua opinião, desde que isso não 

agrida a outra parte. 
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Entendemos que o respeito é pilar essencial para as relações de trabalho, promovendo assim 

os melhores esforços para um ambiente saudável dentro da instituição. Elencamos algumas 

condutas que não fazem parte da cultura de respeito da BLU: 

 

 Utilizar palavras ofensivas; 

 
 Apelidar os colegas de maneira desrespeitosa, e demais atitudes que possam abalar 

a harmonia do ambiente de trabalho; 

 
 Solicitar favores ou serviços pessoais para colegas de trabalho (colaboradores da 

BLU); 

 

 Utilizar roupas transparentes, decotes, vestes que fazem referência a times (exceto 

em campanhas promovidas pela BLU), e que fazem referência a partidos políticos. 

 
O bom senso, a discrição e adequação ao ambiente de trabalho são as regras básicas da 

BLU. 

 

8.8 Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo 

A BLU no exercício de suas atividades ,não é complacente com praticas que visem ocultar ou 

dissimular a origem, a localização, a disposição, a movimentação ou a propriedade de bens, 

direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente provenientes de meios ilícitos. 

 

Todos os colaboradores são orientados para identificar e reportar ao Compliance qualquer 

ato, prática ou atividade que possa ser um indicio de Lavagem de Dinheiro. 

 

As disposições que devem ser seguidas, bem como as diretrizes praticadas pela BLU estão 

especificadas na Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo. 

 

8.9 Anticorrupção 

É de competência da BLU, realizar o monitoramento, a atualização e o aperfeiçoamento 

contínuo de seus instrumentos de integridade, a detecção e o combate à ocorrência dos atos 
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prejudiciais previstos na Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização 

administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, 

nacional ou estrangeira. 

 

Esclarecemos que são proibidos quaisquer liquidação, ofertas ou promessas de vantagens e 

ou benefícios indevidos, em que qualquer circunstância, bem como o recebimento de 

qualquer espécie de pagamento ilícito.  

 

A BLU estabelece e mantem controles internos que garantem que: (i) todas as despesas e 

operações envolvendo pagamentos são aprovadas segundo suas normas de governança e 

alçadas de aprovação; e (ii) todas as operações são registradas de maneira a permitir a 

elaboração das demonstrações financeiras de acordo com os princípios contábeis. 

 

9. RESPONSABILIDADES 

 

9.1 Alta Administração 

Aprovar o Código de Ética e Conduta e fazer com que sejam adotadas e disseminadas as 

diretrizes do Código por todos os colaboradores da BLU. 

 

9.2 Auditoria 

É de responsabilidade da Auditoria avaliar a eficiência quanto à implementação e aos 

controles descritos neste Código. 

 

9.3 Compliance 

É de responsabilidade do Compliance manter o Código de Ética e Conduta atualizado, bem 

como auxiliar os procedimentos para o cumprimento das orientações e sanções descritas. 

 

9.4 Recrutamento e Seleção 

É de responsabilidade da equipe de Recrutamento e Seleção disseminar as disposições do 

presente documento e contribuir para que todos tenham ciência e executem as suas 

atividades profissionais de acordo com o estabelecido neste Código. 
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10. VIOLAÇÃO 

 

Considerando a gravidade os motivos, as circunstâncias e as consequências do ato, assim 

como o comportamento do colaborador, qualquer violação deste Código de Ética e Conduta 

poderá resultar em : Advertência ( verbal ou escrita ) , Suspensão ou Desligamento. 

 

11. TREINAMENTO 

 

A BLU mantém um cronograma de treinamento para seus colaboradores, ministrando 

treinamento periódico, no mínimo anual, para a disseminação do Código de Ética e Conduta. 
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12. ANEXOS 

 

12.1 Declaração de Ciência do Código de Ética e Conduta  

 

Declaro que li, compreendi e concordei com os termos do presente Código de Ética e Conduta 

da BLU. 

 

Declaro ainda que não tive conhecimento de quaisquer circunstâncias que não foram 

reportadas ao Compliance que poderiam vir a conflitar com este Código e ou políticas nele 

previstas, seja de natureza pessoal ou familiar.  

 

Afirmo ter conhecimento das responsabilidades descritas no presente Código de Ética e 

Conduta da BLU e suas sanções em caso de violação. 

 

 

_____________________________________________________ 

Data 

 

 

_____________________________________________________ 

Nome Completo 

 

______________________________________________________ 

Assinatura  
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12.2 Carta Disciplinar 

 

 

Nome : _________________________________________________________ 

CPF : __________________________________________________________ 

Função : ________________________________________________________ 

 

 

(  ) Advertência 

(  ) Suspensão  (___) Dia (s) 

 

 

Vimos, pela presente, adverti-lo pelo fato de que no dia XX / XX / XXXX você 

____________________________________________________, tal prática de conduta é 

contrária às disposições presentes no Código de Ética e Conduta da BLU. 

 

Dessa forma, entendemos que você agiu em desconformidade no desempenho das suas 

atividades profissionais. 

 

Solicitamos adequar seu comportamento às normas e condutas relacionadas no Código de 

Ética e Conduta da BLU e manter a disciplina necessária para a boa convivência com a 

equipe de trabalho. 

 

Esclarecemos que a reincidência de práticas contrarias ao Código de Ética e Conduta da BLU 

poderá causar uma recorrência disciplinar, ou até mesmo extinção do contrato de trabalho. 

Assim, orientamos que evite a reincidência de práticas inadequadas, o que, se ocorrer, nos 

obrigará a tomar medidas cabíveis. 
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Rio de Janeiro, ______/______/_________ 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Funcionário 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Gestor Responsável 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Compliance 

 


