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MISSÃO, VISÃO 
E VALORES

MISSÃO
Oferecer uma gestão financeira de alto nível, democratizando o acesso a 
produtos e serviços, com análises sofisticadas, capacitação técnica e um 
serviço consultivo que guia a tomada de decisões das empresas. 

 VISÃO 

Viabilizar a gestão financeira de alto nível para todas as empresas. 

 
VALORES 
 
Mais que colaboradores, somos embaixadores: um time de apaixona-
dos pela nossa entrega que sabe se vender. 

Simplicidade com robustez: simplificamos a complexidade da melhor 
entrega do mercado. 

Construímos juntos, crescemos juntos: reconhecimento e meritocracia 
para evoluir. 

Engajamento está no nosso DNA: para ser referência, é preciso dar o 
nosso máximo em cada função que exercemos.
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COMO UTILIZAR 
ESTE MANUAL?

De início, adiantamos: nenhum documento no mundo pode ante-
cipar (e solucionar) todas as situações que  possam surgir no 
ambiente de trabalho. 

Contudo, aqui você encontra muitas informações sobre os 
padrões éticos e expectativas do Accountfy. 

O objetivo é reforçar nossa cultura e comportamentos importantes 
para o crescimento da empresa e de cada colaborador, construindo 
assim uma sociedade mais forte, justa e responsável. 

Leia-o todo, e consulte-o sempre que precisar!

Vale lembrar: encorajamos uma cultura de abertura, onde 
os colaboradores podem apresentar suas dúvidas e  

pontos de vista. Para isso implementamos o Canal de 
Compliance, de livre acesso a todos. Lá é possível apre-

sentar sugestões, reclamações e denúncias de irregulari-
dades ou infrações às normas aqui presentes. Qualquer 

contato realizado terá tratamento confidencial. 
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Prezados,

O Manual de Conduta Ética do Accountfy é um guia de conduta de 
boas práticas, de cumprimento obrigatório, direcionado a todos 
colaboradores e parceiros. 

Este Manual também resume o comportamento esperado de nossos 
colaboradores perante fornecedores, prestadores de serviço, clientes, 
agentes públicos, investidores e da comunidade em geral. 

Sua prática efetiva visa possibilitar o aperfeiçoamento de nossa gover-
nança corporativa e manter o objetivo de construção de uma cultura de 
honestidade, cultivada através do exercício constante de princípios éticos. 

Estes valores, aplicados, são a base do nosso negócio, e temos orgu-
lho em afirmar que antes de tudo somos pessoas éticas na vida 
pessoal e profissional.

É fundamental que todos leiam, entendam e apliquem tais  
preceitos, pois são o alicerce para a construção de uma empresa  
cada vez mais próspera.

Conheça, pratique e dissemine nossos valores, e tenha sempre uma 
conduta ética! 

Conto com cada um de vocês.

Um abraço, 
Gold

PALAVRAS 
DO CEO
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PRINCÍPIOS ÉTICOS 
EM NOSSOS 
RELACIONAMENTOS

No Accountfy é valorizada a diversidade, honestidade e 
integridade nas relações entre colaboradores, não havendo 
espaço para posturas discriminatórias ou de favorecimento. 
Destacamos a seguir o que não é permitido no Accountfy.

AMBIENTE DE TRABALHO
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ATITUDES ABUSIVAS OU COMPORTAMENTOS 
CONSTRANGEDORES  
 
Gestos, palavras e/ou agressões físicas contra a integridade 
moral e física de qualquer pessoa, independentemente de 
serem caracterizados pela legislação como assédio sexual ou 
moral, como também intimidações ou ameaças.

COMPORTAMENTO PRECONCEITUOSO OU 
DISCRIMINATÓRIO

Qualquer ofensa em relação à raça, cor, origem, gênero, orien-
tação sexual, estética pessoal, condições físicas, mentais ou 
psíquicas,  nacionalidade ou qualquer outro fato de diferen-
ciação individual. 

EXPLORAÇÃO DO TRABALHO

O Accountfy  cumpre a legislação trabalhista, previden-
ciária, convenções, acordos coletivos e com a política 
anticorrupção (lei 12.846/2013). Assim, deve ser observado 
na seleção e contratação de fornecedores e prestadores de 
serviços que, em hipótese alguma, utilizamos mão-de-obra 
infantil (menor de 14 anos) ou que tenha características de 
mão de obra escrava.

PRÁTICAS FRAUDULENTAS 

Quaisquer atos de corrupção, propina e demais atos correlatos. 
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Fomentamos um ambiente agradável de convivência, 
e valorizamos pessoas comprometidas e que fazem 
acontecer, pautadas na cultura da meritocracia. 
O comportamento de nossa equipe deve ser um 
exemplo, seja nas atividades administrativas ou nas 
atividades de negócios. 

AMBIENTE DE TRABALHO

POSTURA ESPERADA 
DOS COLABORADORES
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RESPEITAR  LEIS, POLÍTICAS E  REGULAMEN-
TOS VIGENTES

Conhecer e agir de acordo com os estatutos, regimentos, nor-
mativas, políticas e procedimentos aplicáveis ao nosso negócio 
e em respectiva área de atuação, tal como este manual.  
 
AGIR COM RESPONSABILIDADE NO DESEMPE-
NHO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

Dedicar o horário do expediente exclusivamente às  
atividades profissionais. 

CUIDAR DAS NOSSAS RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS

Devemos estar atentos às situações que possam confi-
gurar conflito de interesses, prezando por um compor-
tamento  responsável, consciente e maduro ao lidar com 
questões que possam interferir no desempenho das funções. 

TRATAR ADEQUADAMENTE AS INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS 

Como tratado mais a fundo em “Proteção de informações 
confidenciais”, dados de clientes inseridos na plataforma, por 
exemplo,  devem somente ser utilizados para o desempenho 
das atividades profissionais (e com autorização do gestor). 
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NÃO UTILIZAR DROGAS LÍCITAS, ILÍCITAS OU 
PRATICAR JOGOS DE AZAR NO AMBIENTE DE 
TRABALHO

Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas ou subs-
tâncias entorpecentes dentro do ambiente de trabalho, 
assim como exercer atividades relacionadas à função sob 
seus efeitos. Também não é permitida a prática de jogos de azar.  

ZELAR PELA IMAGEM DO ACCOUNTFY

Manter uma postura compatível na vida pessoal e no 
ambiente de trabalho, atuando em defesa dos interesses 
dos clientes, acionistas, fornecedores, colaboradores e da 
comunidade. Sugerir, quando conveniente, críticas construtivas 
e sugestões de melhorias, com o objetivo de aprimorar a qua-
lidade do trabalho.  
 
 
UTILIZAR O CANAL DE COMPLIANCE QUANDO 
NECESSÁRIO

Deve-se denunciar qualquer tipo de ação ou comportamento 
contrário a este manual.
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ATIVIDADES  POLÍTICAS 
E RELIGIOSAS

AMBIENTE DE TRABALHO

O Accountfy tem uma postura isenta em relação a 
assuntos políticos e religiosos, e respeita a liberdade 
de escolha de nossos colaboradores, clientes e 
fornecedores. Os colaboradores devem respeitar essa 
diversidade, não promovendo campanhas ou ideologias, 
e não utilizando adesivos políticos ou religiosos no 
ambiente de trabalho, por exemplo. 
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RELAÇÕES INTERPESOAIS 
E  CONFLITO DE 
INTERESSES 

AMBIENTE DE TRABALHO

Fomentamos práticas que preservam o bom 
relacionamento e promovem a comunicação efetiva, 
garantindo assim alcance de metas e objetivos, e o 
desenvolvimento profissional de todos. 
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ASSIM, NENHUM COLABORADOR DEVE:

• Valer-se de sua posição para obter favores ou  
benefícios pessoais; 

• Manter negócios próprios ou atividades conflituosas com os 
negócios do Accountfy;

• Se beneficiar de informações privilegiadas para venda ou com-
pra de quaisquer valores mobiliários de emissão do Accountfy, de 
seus acionistas ou de qualquer um de seus clientes.  

OS COLABORADORES TAMBÉM DEVEM RESPEITAR TODAS AS ETA-
PAS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES E 
FORNECEDORES, NÃO PEMITINDO QUALQUER FAVORECIMENTO. 
ALÉM DISSO, NÃO É DEVIDO PARTICIPAR DE DECISÕES NAS 
SEGUINTES SITUAÇÕES:  

• No envolvimento em qualquer atividade conflitante com os 
interesses do Accountfy; 

• Na contratação de fornecedores e colaboradores que sejam de 
estreito relacionamento; 

• Negociações com empresas pertencentes a familiares de até 4º grau. 

É obrigação de todos avaliar constantemente a sua isenção, e agir com 
transparência e imparcialidade, comunicando imediatamente qualquer  

situação que possa configurar ou sugerir um conflito de interesses ao  
gestor da área, à Diretoria e ao Comitê de Ética e Compliance.
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FOCO EM 
SEGURANÇA

AMBIENTE DE TRABALHO

Valorizamos um ambiente de trabalho seguro e 
saudável, que proporcione o bom desenvolvimento 
das atividades dos colaboradores. Assim, as relações 
profissionais devem pautar-se em absoluto respeito às 
normas de segurança.

É dever de todo colaborador agir de maneira proativa caso observe 
alguma situação insegura para quaisquer pessoas que estejam nas 
dependências do Accountfy, comunicando imediatamente ao gestor 

da área, à Diretoria ou ao Comitê de Ética e Compliance.
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ACESSO AO 
ACCOUNTFY 
 
  
O acesso às dependências da empresa somente é permitido com 
crachá de identificação, que é de uso pessoal e intransferível e 
apenas por pessoas previamente autorizadas. 

 
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E 
DOS RECURSOS FÍSICOS 
 
Devemos utilizar de forma correta todos os equipamentos, 
zelando para que não ocorra manuseio inadequado, danos, 
perdas ou extravios durante o desempenho das funções. 
Todos os colaboradores são responsáveis pela preservação dos 
mesmos, e devem utilizá-los somente para fins de trabalho. 

EMPRESA
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PROPRIEDADE INTELECTUAL: 
EXCLUSIVIDADES DE INFORMAÇÕES E 
MATERIAIS DESENVOLVIDOS 
 
Tudo que for criado, obtido ou compilado pelo Accountfy, 
ou em seu nome, são bens que pertencem exclusivamente a 
empresa. Isso inclui: 
 

• Lista de clientes, diretórios, arquivos e materiais de referência, 
software para computadores, sistemas de processamento de 
dados, banco de dados, programas de computador e qualquer 
conteúdo e/ou material didático; 

• Invenção, conceito, ideia e processo, desenvolvido sozinho 
ou em grupo, que possa ou não ser patenteado ou ter seus 
direitos reservados pelo Accountfy. 
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INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERAÇÕES SOCIAIS

PROTEÇÃO DE 
INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS 

No Accountfy, são confidenciais as informações dos 
clientes inseridas na plataforma, assim como as 
negociações entre a empresa e clientes e a identidade do 
colaborador, caso o mesmo opte em contrato. Elas devem 
ser utilizadas com cautela (e se autorizadas pelo gestor). 

Não deve-se utilizar ou revelar qualquer informação 
confidencial, a quem quer que seja, mesmo após a 
rescisão do contrato de trabalho.
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TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR EMAIL, 
CHAT E SOFTWARES PARA CHAMADA DE ÁUDIO 
E VÍDEO
 
O cuidado com informações confidenciais também 
deve ser tomado no envio de informações através de 
ferramentas eletrônicas. O Accountfy se reserva o direito 
de monitorar, analisar e controlar o uso dos computadores, 
sistemas, softwares, telefones e demais ativos da empresa, 
bem como o acesso à internet e ao email de todos os 
colaboradores,  sempre com o objetivo de verificar a 
adequada utilização destes instrumentos.

Constatada qualquer utilização inadequada, 
inapropriada ou que possa ser caracterizada como 
comportamento de risco para o Accountfy e/ou seus 
clientes, assim como o indício de qualquer tipo de fraude, 
o colaborador ficará sujeito a todas as penalidades 
trabalhistas, cíveis e criminais previstas em leis e nos 
regulamentos internos aplicáveis.

Não será permitida a instalação de softwares que não estejam
contemplados e autorizados em documentos normativos

aprovados pela Área de Tecnologia da Informação.
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SENHAS DE
ACESSO

O acesso aos sistemas de informação, rede corporativa 
e email são pessoais e intransferíveis, individualizado 
para cada colaborador. Todos devem zelar pela correta 
utilização dos acessos que possuem, não podendo cedê-
los, em nenhuma hipótese, para outros colaboradores, 
fornecedores ou prestadores de serviços. 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERAÇÕES SOCIAIS
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AINDA, É RESPONSABILIDADE PESSOAL E 
INTRANSFERÍVEL DE CADA COLABORADOR:  
 
• Todos os atos executados com seu identificador 

(login), que é único e acompanhado de senha exclusiva 
para o acesso à informação e aos recursos de tecnologia 
do Accountfy;  

• Manter a confidencialidade das informações recebidas; 

• Memorizar e não registrar senhas em lugar algum (ou 
seja, não contá-la a ninguém e não anotá-la em papel);  

• Alterar a senha sempre que existir qualquer suspeita do 
comprometimento da mesma;  

• Criar senhas de qualidade, que sejam de difícil adivinhação;  

• Impedir o uso do seu equipamento por outras 
pessoas enquanto este estiver conectado/"logado" com a 
sua identificação;  

• Bloquear, sempre, o equipamento ao se ausentar  
(Ctrl + Alt + Del).
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Além do cuidado com as informações confidenciais, os 
colaboradores devem estar cientes de que seus atos 
e opiniões podem prejudicar a imagem do Accountfy. 
Dessa forma listamos alguns exemplos do que não é 
aceitável nas redes sociais:  

• Emitir posicionamentos preconceituosos, 
discriminatórios, difamatórios, injuriosos ou que possam 
ser prejudiciais à imagem do empresa;  

• Expor fotos, materiais ou qualquer situação relacionada ao 
Accountfy, concorrentes, parceiros, clientes ou fornecedores;  

• Participar de grupos que praticam atos ilícitos ou que façam 
apologia ao tráfico, drogas, crimes, entre outras situações 
que possam ser prejudiciais à imagem do Accountfy.

Em caso de dúvidas sobre o que possam ser consideradas  informa-
ções confidenciais, o colaborador deve enviar email para o Canal de 

Compliance: compliance@accountfy.com. 

COMPORTAMENTOS 
DOS COLABORADORES 
NAS REDES SOCIAIS

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERAÇÕES SOCIAIS
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INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERAÇÕES SOCIAIS

RELAÇÕES COM 
OS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO 

A imprensa e os veículos de comunicação são partes 
atuantes na repercussão das mensagens do Accountfy 
para o mercado e a sociedade. Buscamos manter 
sempre um diálogo aberto e organizado, com base na 
credibilidade e no respeito.  

Dispomos de canais específicos para o atender 
às demandas dos jornalistas, fornecendo todas as 
informações necessárias ao esclarecimento e divulgação 
de nossas ações.  

A interação com a imprensa (através de matérias ou 
entrevistas, por exemplo) deverá sempre ser realizada 
através da Diretoria ou da Assessoria de Imprensa, 
não cabendo a qualquer colaborador manifestar-se 
publicamente sem que haja uma orientação expressa 
neste sentido. 
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SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

A informação é um dos principais patrimônios do mundo 
dos negócios, e a sua qualidade é capaz de decidir o 
sucesso de um empreendimento. Mas esse poder, somado 
à crescente facilidade de acesso, faz desse "ativo" um alvo 
de constantes ameaças internas e externas. Se não forem 
gerenciados adequadamente, esses riscos e ameaças podem 
causar consideráveis danos às empresas, prejudicando seu 
crescimento e reduzindo vantagens competitivas.  

Transparência, ética e segurança da informação são 
temas que exigem esforços contínuos para a gestão de 
ativos de informação, e acreditamos que somente por meio 
deles o Accountfy cumprirá sua missão.  

Pensando nisso o Accountfy procurou relacionar, de forma 
clara e objetiva, as Diretrizes de Segurança de Informação 
da Plataforma, elaborando um documento específico para 
nortear os esforços corporativos de proteção à informação 
adotados pela empresa.   
 
A PSI foi baseada nas recomendações propostas pela 
norma ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013, reconhecida mundial-
mente como um código de prática para a gestão da segurança 
da informação, bem como nas leis vigentes em nosso país. 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INTERAÇÕES SOCIAIS
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13 PASSOS PARA UMA
INFORMAÇÃO SEGURA 

Reportar toda e qualquer reclamação (de clientes, par-
ceiros, fornecedores ou outros colaboradores) e/ou inci-
dente de segurança que vier a ser de seu conhecimento, 
de forma que quaisquer ocorrências possam ser analisadas, 
avaliadas e tratadas pela Área de Gestão de Segurança da 
Informação ou pela Área de Compliance; 

Reportar todo e qualquer incidente envolvendo acesso 
não autorizado ou vazamento de informações que se qua-
lifiquem como uma violação de segurança ou que comprome-
tam a segurança, confidencialidade ou integridade de infor-
mações do Accountfy e de seus clientes;  

Recusar-se a realizar quaisquer operações mediante a utilização 
de senha de administrador ou de senha que não seja própria; 

Colaborar integralmente com qualquer tipo de auditoria 
ou investigação que possa vir a ser realizada por solicitação 
do Accountfy ou em virtude de decisões judiciais;  

Abter-se de utilizar equipamentos de propriedade pessoal 
para acessar, processar ou armazenar dados do Accountfy 
ou de seus clientes. Equipamentos particulares/privados, 
dispositivos portáteis, ou mídias removíveis (por exemplo, 
Drives USB, memory sticks, drives de mobile devices) que 
armazenem dados de clientes devem ser utilizadas em modo 
somente leitura; 

01

02

03
04

05
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Abster-se de compartilhar e/ou realizar a cópia de qual-
quer documento, relatório e/ou informação que seja de 
propriedade do Accountfy e/ou de seus clientes, inde-
pendentemente da forma pela qual a informação possa ser 
copiada (como por exemplo o uso de pendrive, HD externo, 
reencaminhamento/redirecionamento de mensagens para 
e-mails que não tenham a extensão “@accountfy”, gravação 
de áudio ou imagens, entre outros); 

 
Permitir auditorias e checagens periódicas em todos os 
equipamentos fornecidos para o acesso à internet que 
sejam de propriedade do Accountfy, a qual poderá analisar 
e, se necessário, bloquear qualquer arquivo, site, correio ele-
trônico, domínio ou aplicação armazenados na rede/internet, 
estejam eles em disco local, na estação ou em áreas privadas 
da rede, visando assegurar o cumprimento de sua Política de 
Segurança da Informação; 
 
 
Não deixarem nenhuma informação confidencial à vista, 
seja em papel ou em quaisquer dispositivos, eletrônicos ou não;

 
Ao usar uma impressora coletiva, o colaborador deve 
recolher o documento impresso imediatamente, e cada 
colaborador deve zelar para que documentos não sejam 
abandonados após a sua cópia, impressão ou utilização; 

Absterem-se de discutir ou comentar assuntos confiden-
ciais em locais públicos ou por meio de mensagens de texto; 

06

07

08
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Não permitir a instalação de quaisquer equipamentos, dispo-
sitivos e/ou softwares que não tenham sido homologados pelo 
Accountfy, nem permitir que os mesmos possam ser instalados 
ou conectados à rede da empresa; 

Devolver imediatamente todos e quaisquer equipamentos, 
documentos e/ou informações que estejam em sua posse, e 
que se refiram ao Accountfy e/ou aos seus clientes, em caso 
de desligamento do quadro de colaboradores da empresa, e/ou 
nas hipóteses de rescisão contratual ou mudança de de emprego; 

Realizar backups periódicos das informações que eventual-
mente estejam gravadas fora da rede ou plataforma Accountfy, 
destruindo-as imediatamente após a confirmação de que as mes-
mas foram devidamente transferidas. 

12

13

11
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RELAÇÕES COM 
OS CLIENTES 

Todos os colaboradores devem se dirigir aos clientes de forma 
cordial e respeitosa, buscando compreender de maneira eficaz 
suas necessidades, desenvolvendo soluções que criem valor para 
ambos e reforcem relações de longo prazo. 

Devem ser evitados tratamentos preferenciais a quaisquer 
clientes por motivos pessoais ou que estejam em desacordo 
com os padrões de atendimento do Accountfy. 

Quaisquer atitudes ou ações que possam impactar na garantia 
de satisfação do cliente devem ser comunicados ao gestor, à 
Diretoria ou ao Comitê de Ética e Compliance. 

RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
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RELAÇÕES COM 
FORNECEDORES E
PRESTADORES DE SERVIÇOS

Ao lidarmos com nossos fornecedores, buscamos manter 
relações profissionais e isentas de favorecimentos, e 
esperamos a mesma postura da parte dos mesmos. Desta forma:  

• A seleção e a contratação de fornecedores são realizadas 
com base em critérios técnicos, profissionais, éticos e de 
preservação do meio ambiente;  

• Todos os fornecedores têm acesso à mesma base de informações 
durante o processo de negociação, cotação e compras;   

• Os colaboradores envolvidos no processo de contratação 
devem lidar com transparência e reportar ao seu ao gestor, a 
diretoria, ou ao Comitê de Ética e Compliance os casos  
que possam sugerir conflito de interesses; 

• Os colaboradores envolvidos no processo de contratação devem 
sempre conferir se os representantes do Accountfy, bem como 
os representantes dos fornecedores, possuem poderes legais de 
representação/contratação.

RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
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O Accountfy exige de seus fornecedores:  

• Idoneidade, cumprimento da legislação trabalhista, 
anticorrupção (lei 12.846/2013), previdenciária, tributária e outras 
aplicáveis ao seu negócio, em especial a não utilização de  
mão-de-obra infantil e escrava; 

• Padrões éticos compatíveis com os do Accountfy, conforme 
descritos neste Manual de Conduta Ética, sendo observada a 
excelência em serviços e melhores práticas;

• Confidencialidade sobre dados e informações que venham a ter 
acesso por qualquer meio ou forma durante o processo de contratação 
ou no desempenho de trabalhos no Accountfy ou para o Accountfy; 

• Declaração de conhecimento e compromisso de observância 
deste Manual de Conduta Ética a cada processo de negociação, 
ficando a área de suprimentos responsável pela guarda de tais 
documentos de adesão;

• Que não ofertem ou recebam propina, suborno ou similares, de/à 
qualquer pessoa jurídica ou física, de direito público ou privado; 

• O cumprimento integral das diretrizes aqui estabelecidas. Em 
caso de infrações ou irregularidades, o Accountfy poderá aplicar 
qualquer das seguintes medidas: advertência, suspensão ou 
rescisão contratual; 

• Concordância em terem as operações e documentos analisados 
pelo Accountfy sempre que solicitado.
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Para garantir imparcialidade em qualquer situação, assim 
como eliminar possíveis expectativas de retribuição ou 
favorecimento, fica proibido o recebimento ou solicitação de 
favores, brindes e presentes, seja de fornecedor, candidatos 
a colaboradores ou fornecedores, com exceção às situações 
descritas abaixo. 

Em datas comemorativas (Natal e Páscoa, entre outras), 
ou em contatos iniciais, onde oferecer brindes e presentes 
caracteriza um gesto de cordialidade. 

RECEBIMENTO DE 
PRESENTES, BRINDES 
E FAVORES

RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
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• O colaborador pode receber, única e exclusivamente, brindes 
promocionais sem valor comercial, tais como: material de 
escritório em geral, camisetas, entre outros similares; 

• Objetos não descritos acima, em que não seja possível a recusa do 
colaborador. Neste caso, o gestor deve ser comunicado. 

 
Ainda, é proibida a prática dos seguintes atos:  

• Aceitar, solicitar ou oferecer dinheiro ou qualquer outro tipo 
de propina, suborno ou favores; 

• Aceitar, solicitar ou oferecer almoços e jantares de negócios, 
assim como hospedagem em troca de favores ou benefícios;

• Oferecer brindes, presentes e favores à funcionários públicos, 
com exceção de materiais comerciais e institucionais, como por 
exemplo materiais de escritório em geral;

• Participar de eventos profissionais (tais como feiras, 
congressos, visitas para avaliação técnica ou homologação de 
fornecedores e produtos) patrocinados ou promovidos por 
fornecedores sem a aprovação da diretoria.
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RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS

RELAÇÕES 
COM OS ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS 

Buscamos manter um bom relacionamento com o Poder 
Público, baseado na ética, respeito e transparência. Dessa 
forma é terminantemente proibido ao colaborador: 

• Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem 
indevida a agente público ou a uma pessoa a ele relacionada;  

• Financiar, custear, patrocinar ou subvencionar essa prática;  

• Frustrar, fraudar, impedir ou praticar qualquer ato que lese a 
Administração Pública durante o procedimento licitatório  
público e durante a execução do contrato;  

• Impedir, dificultar ou fraudar investigação ou fiscalização de órgãos, 
entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive 
no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização.  

Caso seja identificado e comprovado qualquer ato listado acima por parte 
do colaborador do Accountfy, as informações serão encaminhadas às 

autoridades competentes para que sejam tomadas as ações legais.
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RELAÇÕES COM ACIONISTAS
E MERCADO DE CAPITAIS

De acordo com as melhores práticas de Governança Corporativa: 

• A interação do Accountfy e de seus colaboradores com 
os acionistas é isenta de favorecimento, independente da 
quantidade de ações que este tenha ou venha a ter; 

• As informações e resultados do Accountfy não podem ser 
divulgadas a terceiros (senão pela Diretoria);

• Em hipótese alguma um colaborador pode se beneficiar de 
informações privilegiadas para venda ou compra de valores 
mobiliários de emissão do Accountfy e/ou de seus clientes, 
diretamente ou por intermédio de terceiros. O uso indevido 
dessas informações é ilegal e pode resultar em sanções 
administrativas, cíveis e criminais;

• Os colaboradores devem estar comprometidos com a 
manutenção do sistema de livros e registros contábeis e 
financeiros de modo transparente, automatizado, atualizado e 
preciso, observando a legislação e as normas regulatórias.

RESPONSABILIDADE NA CONDUÇÃO DOS NEGÓCIOS
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ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE

RELAÇÕES COM A 
COMUNIDADE 

Estamos comprometidos com o desenvolvimento social do 
país e buscamos contribuir para a melhoria das condições de 
vida das comunidades onde atuamos. 

Este compromisso é refletido em nossas atividades empresariais 
e de responsabilidade social, por meio de estratégias de 
negócios que estimulem boas práticas nas áreas de cidadania, 
cultura e meio ambiente 
e na adoção de práticas sustentáveis nas atividades do Accountfy. 
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RELAÇÕES QUE
POSSAM IMPACTAR 
O MEIO AMBIENTE 

O respeito e compromisso que temos com o meio ambiente é 
refletido na forma em que conduzimos nossas as atividades, 
sempre com responsabilidade socioambiental e visando o 
desenvolvimento sustentável.  

Orientamos a todos atuar de maneira ambientalmente 
correta e respeitando a legislação vigente, bem como a reportar 
imediatamente ao Comitê de Ética e Compliance qualquer risco de 
ameaça ao meio ambiente.

ENVOLVIMENTO COM A COMUNIDADE
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GESTÃO
DA ÉTICA 

O Accountfy, por meio de sua área de compliance, garantirá a 
ampla divulgação do Manual de Conduta Ética para que todos os 
colaboradores estejam cientes de seu conteúdo.  

É importante também que seja denunciado, através do Canal de 
Compliance, todo e qualquer descumprimento deste manual.  

Ao colaborador cabe tomar decisões diárias que não permitam 
a ocorrência de situações de descumprimento ao Manual de 
Conduta Ética, sendo responsabilidade de todos reportar as violações 
das quais tiverem conhecimento, por meio do Canal de Compliance.  

O colaborador do Accountfy possui, através deste canal, 
anonimato e garantia de que denúncias feitas serão apuradas e 
investigadas corretamente, sendo certo que não haverá qualquer 
tipo de retaliação ao denunciante.

GESTÃO DO MANUAL DE CONDUTA ÉTICA

Todos os atos irregulares apurados e comprovados serão punidos com uma das 
seguintes penalidades, guardada sempre a devida proporção entre a ofensa e 

penalidade, e resguardada as ações judiciais cabíveis: advertência verbal ou escrita, 
suspensão e demissão por justa causa.
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CANAL DE 
COMPLIANCE

Todas as denúncias de má conduta por parte dos colaboradores ou 
até mesmo de um terceiro com o qual o Accountfy esteja em contato 
são cuidadosamente investigadas pelo Canal de Compliance.

As denúncias devem ser enviadas para o email  
compliance@accountfy.com.

O Canal de Compliance, disponível aos públicos internos e 
externos do Accountfy, é uma ferramenta de comunicação 
proativa, transparente, independente e imparcial para o 
reporte de violações ou suspeita de descumprimento de qualquer 
um dos pontos descritos neste manual. Entre eles, destacamos 
possíveis irregularidades ou impropriedades contábeis ou 
quaisquer outras questões de natureza contábil, assuntos de 
auditoria e aqueles relacionados a controles internos, normas, 
políticas, ética, direitos humanos e meio ambiente. 

GESTÃO DO MANUAL DE CONDUTA ÉTICA

O Comitê de Compliance foi instituído em caráter permanente e reportará 
suas atividades periodicamente para a Diretoria do Accountfy. Todos os 

contatos realizados, como mencionado ao longo deste manual, são 
debatidos e tratados de forma absolutamente confidencial. 
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GESTÃO DO MANUAL DE CONDUTA ÉTICA

CUMPRIMENTO DO 
MANUAL DE 
CONDUTA ÉTICA

A boa imagem do Accountfy é responsabilidade de todos os 
seus colaboradores, que devem agir de acordo com os princípios e 
normas estabelecidos neste Manual de Conduta Ética. Dessa forma: 

• Não serão admitidas violações ao Manual de Conduta Ética, 
como também aos estatutos, regimentos, políticas e demais 
regras do Accountfy;  

• A violação de itens deste Manual de Conduta Ética pode 
expor o colaborador e o Accountfy a situações de natureza 
jurídica de ordem penal ou civil. Assim, a empresa poderá 
tomar medidas judiciais, visando a recuperação dos danos 
morais ou patrimoniais; 

• É obrigação de cada colaborador a leitura e assinatura do 
termo de ciência ao final deste. 
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TERMO DE CIÊNCIA E 
ACORDO DO MANUAL 
DE CONDUTA ÉTICA  
Declaro que recebi, li e compreendi o Manual de Conduta Ética 
do Accountfy, e estou ciente das diretrizes estabelecidas e 
sua relevância para mim e para a empresa. Comprometo-me 
a cumpri-lo integralmente, replicar suas informações e 
denunciar ao Canal de Compliance caso esteja ciente de 
qualquer descumprimento, sob pena de sujeitar-me às medidas 
administrativas e legais cabíveis, durante todo o período de meu 
vínculo empregatício e, posteriormente, naquilo que for aplicável.  
 
Existe alguma situação que deva ser esclarecida em relação a 
conflitos de interesse? 

(  ) Sim (neste caso preencher formulário anexo). 

(  ) Não (preenchimento do formulário anexo não é necessário).

Declaro estar ciente da existência e função do Canal de 
Compliance do Accountfy e de como utilizá-lo caso seja necessário. 

Nome completo:

Nº de matrícula: 

CPF: 

Assinatura digital: 

Local e data:

GESTÃO DO MANUAL DE CONDUTA ÉTICA
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(11) 4118-4999
Dias úteis, das 9h às 18h

Headquarters Accountfy, 10º andar 
Alameda Vicente Pinzon, 54

Vila Olímpia, São Paulo
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