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Bem vindos ao código de Ética e 
Conduta da Quero 2 Pay.

Conheça os nossos valores:

Nós contribuímos com o crescimento das pessoas.
Cultivamos um ambiente colaborativo e amigável.
Nós somos fãs de atitudes positivas.
Valorizamos as pessoas e não seus cargos.
Cordialidade é um de nossos substantivos preferidos.
Prezamos pela simpatia, educação e empatia.
Acreditamos que pessoas talentosas atraem
pessoas talentosas.
Por aqui, temos a oportunidade de sermos líderes.
Deixamos a vaidade de lado.
Pensamos simples: Menos é Mais.
Descartamos os uniformes, mas adoramos vestir a
camisa do time.
Procuramos alcançar nossas metas com os recursos
que temos.
Somos encantadores de clientes e trabalhamos para
que se tornem fãs.
Encantar nossos clientes é um investimento
de longo prazo.
Temos interesse genuíno no sucesso de nossos clientes.
Nós acreditamos no que construímos.
Procuramos honrar nossos compromissos de entrega
com responsabilidade.
Não é só o relógio de ponto que importa, mas o 
compromisso da entrega.
Estamos sempre analisando-a e priorizando-a.
Nosso código é limpo, legível e compreensível por
qualquer DEV.
Em nosso time, temos liberdade com responsabilidade.
Prezamos pelos líderes que servem.
Nosso ativo intelectual é nossa maior vantagem competitiva.
Acreditamos que parar para pensar é investir
tempo na solução.
Nós prezamos pelas famílias.
Exaltamos o voluntariado, a doação de si em
causa de outros

Gerar novas fontes de renda para quem empreende.

Q2 Lovers, The Code
Nossa Cultura

Nossa missão

O senso de dono nos deixa focados na missão, 
com muita ousadia, acreditamos na agilidade e 
eficiência para crescer rápido, sempre pensando 
com positividade e aplicando a empatia.

Nossos valores

Oferecer um novo conceito de banco a 
milhões de empreendedores(as).

Nossa visão



Objetivos
do Código
O Código de Ética e Conduta da Quero 2 Pay 
alinha-se à missão, aos valores e à visão que 
definem a identidade da Quero 2 Pay, definida 
como “Q2” e juntos reforçam a sua condição 
de instituição ímpar, comprometida com a 
inovação e com a excelência em todas as suas 
atividades. Não cria, entretanto, quaisquer 
relações jurídicas entre as partes que sejam 
diversas daquelas existentes.

 Evidenciar e reforçar os valores éticos da 
Q2, sua identidade organizacional e os princípios 
que orientam a condução de suas atividades.

 Oferecer aos colaboradores da Q2 uma 
compreensão clara e objetiva de 
comportamentos esperados no exercício diário 
de suas atividades e em seus relacionamentos 
com nossos clientes, parceiros e prestadores de 
serviços.

 Propiciar relações saudáveis e 
permanentes dentro de uma cultura de 
integridade.

 As disposições tratadas no Código de Ética 
e Conduta, estão intimamente ligadas ao 
compromisso da empresa de formar pessoas 
éticas, capazes de pensar criticamente e 
influenciar positivamente a sociedade.

 Todos os demais compromissos expressos 
pela Q2 por meio de normas, regimentos, 
regulamentos e políticas, igualmente alinham-se 
ao presente conjunto de valores e nele se 
inspiram.



Nossos Pilares
Segurança: Priorizamos a segurança acima de tudo! 
Tanto no âmbito de dados sensíveis da empresa e de 
nossos clientes, quanto a segurança física das pessoas e 
de nossos colaboradores. 

Facilidade: Buscamos a facilidade em todos os sentidos! 
Queremos que nossas aplicações sejam fáceis e 
acessíveis de se utilizar. Nosso foco é oferecer o máximo 
de facilidade para simplificar as aplicações para que 
todos, sem distinção, possam usufruir de nossos 
produtos, ferramentas e serviços.

Atendimento: Prezamos por um atendimento 
humanizado e de empatia com nossos clientes. 
Acreditamos que o atendimento deve ser de excelência 
do início ao fim em qualquer ponto de contato com a Q2. 

Elegância: A Q2 deve ser elegante nos mínimos detalhes, 
tanto no visual de sua comunicação e de suas aplicações 
quanto no atendimento e no tratamento com
nossos clientes. 



Nossos
Compromissos
Todos os colaboradores e aqueles que 
representam de forma direta ou indireta a Q2 
comprometem-se a proceder de forma 
transparente estando em conformidade com a 
legislação, estatutos societários, normas e 
procedimentos, sempre primando pelo 
cumprimento do Código de Ética e Conduta.

Relatar situações em desconformidade com os 
nossos princípios e compromissos integram uma 
postura ética e transparente a qual esperamos de 
nossos colaboradores, fornecedores e parceiros 
comerciais. Sempre que presenciar ou suspeitar 
de alguma violação ao Código de Ética e Conduta 
é de sua responsabilidade reportar o ocorrido ao 
Comitê de Integridade ou pelo Canal de 
Denúncias.

As situações de eventual descumprimento deste 
Código de Ética e Conduta por parte de nossos 

colaboradores serão analisadas e avaliadas pelo 
Comitê de Integridade de acordo com o nível de 
gravidade da situação, podendo haver rescisão 
contratual por justa causa, sem prejuízo da 
aplicação de outras penalidades e indenizações 
cabíveis.
Todos os casos reportados serão tratados com o 
absoluto sigilo desde o seu relato até o seu 
encerramento.

Caso os colaboradores tenham dúvidas sobre qual 
conduta adotar diante de uma possível ação 
questionável, própria ou de terceiros, devem levar o 
assunto ao COMITÊ DE INTEGRIDADE, de forma 
aberta e sincera, até que a dúvida seja sanada.
Não é permitida nem tolerada retaliação contra um 
integrante que relate, de boa-fé, preocupação 
sobre uma conduta ou suspeita de não 
conformidade com as orientações estabelecidas no 
compromisso definido neste documento.



Comitê de
Integridade

O Comitê de Integridade da Q2 é composto por 
colaboradores membros nomeados pela empresa 
e com agenda estruturada para discussão de 
assuntos pertinentes relacionados aos negócios 
da empresa. O objetivo do Comitê de Integridade 
é atuar efetivamente na disseminação do Código 
de Ética e Conduta, de forma a favorecer 
comportamentos adequados para prevenção e 
diminuição de desvios de condutas.

São algumas das responsabilidades do Comitê:

 Analisar detalhadamente todas as 
denúncias recebidas provenientes de: 
colaboradores, fornecedores, parceiros e clientes;

 Realizar sindicâncias e investigações - 
apurando responsabilidades e causas dos fatos 
relatados;

 Preservar a identidade sigilosa dos 
informantes, denunciantes, fatos e envolvidos;

 Garantir ao denunciante a Não Retaliação;
 
 Garantir que todas as denúncias sejam 
devidamente analisadas e respondidas.



Princípios
norteadores
de nossa
conduta A nossa conduta deve basear-se em nossos 

Valores Organizacionais, Princípios Fundamentais 
de uma Sociedade Ética e a legislação vigente. Os 
nossos princípios estabelecem o alicerce que 
sustentam nossas ações a fim de propiciar um 
ambiente de relações saudáveis e permanentes, 
promovendo a Cultura da Q2.

Nossos Princípios se pautam em ser éticos em 
nossos relacionamentos, primando pela 
excelência, honestidade, integridade, 
compromisso com a sociedade (clientes, 
fornecedores e colaboradores), diversidade, 
confidencialidade e o respeito.



A Q2 busca sempre tratar seus Sócios de forma 
igualitária, com base nos princípios da boa 
governança, prestação de contas e comunica-se de 
forma transparente, fornece informações claras, 
exatas, acessíveis e completas.

(I) São condutas esperadas dos administradores, 
colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Zelar para que todos os sócios, sejam 
tratados de forma igualitária;

 b. Conduzir seus negócios com 
transparência e integridade, para cultivar a 
credibilidade junto a seus acionistas, empregados, 
fornecedores, clientes, consumidores, poder 
público, parceiro de negócios e  imprensa;

Relacionamento
com os sócios

 c. Estimular todas as partes interessadas, 
internas e externas, a disseminarem os princípios 
éticos e os compromissos de conduta expressos 
neste Código;

 d. Comunicar ao Comitê Integridade, 
imediatamente e por escrito, qualquer informação 
que tenha conhecimento e que possa configurar 
de cunho “Estratégico”, para que esse, por sua vez, 
tome as medidas necessárias para a divulgação da 
informação, via e-mail 
integridade@quero2pay.com.br;

 e. Guardar sigilo acerca de informações 
estratégicas aos quais tenha acesso em razão do 
cargo ou posição que ocupam, até que sejam 
divulgados ao público, bem como zelar para que 
subordinados e terceiros também façam, para 
responder solidariamente com estes na hipótese 
de descumprimento; 

(II) São condutas esperadas dos colaboradores:

 a. Tratar de forma respeitosa e cordial os 
representantes dos sindicatos e entidades de 
classe;

 b. Comunicar a empresa, por meio do 
Canal de Denúncias, qualquer conduta antiética 
ou lesiva aos direitos dos colaboradores;

 c. Ao receber documentos dos sindicatos 
e entidades de classe, encaminhá-los 
imediatamente para à área de Recursos Humanos 
que irá avaliar e, caso necessário, acionar outras 
áreas; e

Doações a sindicatos, membros de sindicatos ou 
entidades controladas por um sindicato podem 
servir de canal para corrupção de agentes 
públicos, por isso devem ser proibidas.



(I) São condutas esperadas dos administradores, 
colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Zelar para que todos os sócios, sejam 
tratados de forma igualitária;
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(II) São condutas esperadas dos colaboradores:

 a. Tratar de forma respeitosa e cordial os 
representantes dos sindicatos e entidades de 
classe;

 b. Comunicar a empresa, por meio do 
Canal de Denúncias, qualquer conduta antiética 
ou lesiva aos direitos dos colaboradores;

 c. Ao receber documentos dos sindicatos 
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Relaciona-
mento
com os
Reguladores
(I) No relacionamento com os reguladores, a Q2 preza 
pela transparência e pela honestidade. Portanto, são 
condutas esperadas de todos os colaboradores:

 a. Prestar às entidades reguladoras toda a 
colaboração ao seu alcance, satisfazer as solicitações 
que lhe forem dirigidas;

 b. Assegurar informações claras, objetivas e 
verdadeiras nos relatórios e documentos 
disponibilizados aos reguladores; e

 c. Atender nos prazos estabelecidos às 
solicitações dos reguladores.



Relaciona-
mento com
sindicatos e 
entidades
de classe
O relacionamento com os sindicatos e 
entidades de classe deverá ser respeitoso e 
cordial. Importante buscar o equilíbrio nas 
ações tomadas decorrentes das relações de 
trabalho e respeitar a legislação trabalhista, 
bem como os objetivos da Q2.

(I) São condutas esperadas dos 
colaboradores:

 a. Tratar de forma respeitosa e 
cordial os representantes dos sindicatos 
e entidades de classe;

 b. Comunicar a empresa, por 
meio do Canal de Denúncias, qualquer 
conduta antiética ou lesiva aos direitos 
dos colaboradores;

 c. Ao receber documentos dos 
sindicatos e entidades de classe, 
encaminhá-los imediatamente para à 
área de Recursos Humanos que irá 
avaliar e, caso necessário, acionar 
outras áreas; e

(II) Doações a sindicatos, membros de 
sindicatos ou entidades controladas por 
um sindicato podem servir de canal 
para corrupção de agentes públicos, por 
isso devem ser proibidas.



Relaciona-
mento com 
a imprensa
(I) A Q2 preza por um bom relacionamento 
com a imprensa e com todos os veículos de 
comunicação. Assim, são condutas esperadas de 
todos os colaboradores:

 a. Zelar pela imagem e pela reputação da 
Q2; e

 b. Encaminhar as solicitações recebidas da 
imprensa para a área responsável pela interação 
com a Assessoria de Imprensa, pelo canal de 
e-mail marketing@q2pay.com.br

(II) É impedido a todos que estão sujeitos a 
esse Código manifestar opiniões, conceder 
entrevistas, participar de debates ou discussões, 
sem autorização formal da área responsável pela 
interação com a Assessoria de Imprensa da Q2.



Uso de 
Redes 
Sociais
A Q2 está presente nas principais redes sociais e 
tem colaboradores responsáveis pela gestão do 
conteúdo e relacionamento com o mercado e 
sociedade em geral. Entretanto, é importante 
lembrar que proteger a imagem da Q2 é 
responsabilidade de todos.

(I) São condutas esperadas dos 
colaboradores responsáveis pelas redes sociais 
da Q2:

 a. Direcionar qualquer reclamação de 
cliente postada em redes sociais para a área de 

atendimento ao cliente, para que seja dado o 
tratamento adequado a cada caso;

 b. Não divulgar informações e 
comentários da Q2 e dos seus clientes em redes 
sociais, seja em perfil próprio, ou de terceiros;

 c. Compreender que as diretrizes de 
confidencialidade de informações se aplicam 
também às redes sociais;

 d. Não associar atividades pessoais em 
nome e/ou marca da Q2.



Utilização
da Marca
A marca é um dos nossos maiores patrimônios, 
sendo necessário que a marca e suas 
representações (cores, grafismos, padrão 
arquitetônico, uniformes, identidade verbal, dentre 
outros) sejam sempre utilizadas de acordo com os 
padrões definidos pela área de Marketing. Nele 
estão definidos o nosso posicionamento 
estratégico e todas as orientações visuais e 
verbais que fazem parte da nossa marca.

(I) São condutas esperadas dos colaboradores 
da Q2:

 a. Utilizar e divulgar a marca da Q2 
somente com o acompanhamento e aprovação da 
Diretoria responsável pelo Marketing;

 b. Comunicar ao Marketing, via e-mail 
marketing@q2pay.com.br, sempre que perceber a 

mal utilização da marca ou fora dos padrões 
devidos;
 
 c. Não permitir brincadeiras de textos 
ou cores com a marca.

(II) Em casos de dúvida quanto ao uso e 
conservação da marca, é necessário entrar em 
contato com a área de Marketing que irá orientar 
corretamente como proceder.



Prezar pela integridade profissional e pessoal de 
todos os seus administradores, colaboradores e 
parceiros.

(I) São condutas esperadas de todos os 
administradores, colaboradores e parceiros da Q2:

Observar, em todas as suas atividades, as políticas, 
normas e regulamentos internos da Q2;

Manter o respeito e a integridade do nome e da 
marca Q2 e demais nomes e marcas usadas pelo 
Grupo de empresas ligada a Q2, 

Manter um bom relacionamento com seus 
parceiros de trabalho, que haja cooperação e 

Integridade
profissional
e Pessoal

colaborar para a execução eficaz de todas as

atividades e para a manutenção de um clima 
organizacional agradável;

Demonstrar responsabilidade pelos atos que praticar 
no exercício do cargo ou da função que ocupar;

Agir sempre pautado nos valores da Q2 em todos os 
estabelecimentos comerciais e filiais, em locais 
públicos, treinamentos ou eventos, perante 
autoridades e/ou órgãos públicos, sociedade e em 
qualquer lugar no geral;

São condutas proibidas para todos os 
administradores, colaboradores e parceiros da Q2:

Utilizar recursos da Q2 para fins diferentes aos que 
eles se propõem para as atividades profissionais;

Acessar ambientes web incompatíveis com suas 
atividades profissionais ou que prejudiquem ou 
possam prejudicar o seu desempenho ou atenção em 
suas funções, destacadamente as redes sociais, 
exceto se necessário para o desempenho das 
funções, conforme autorizado para determinadas e 
restritas áreas da Q2;

Acessar ambientes web que sejam comumente 
usados para prática de ilícitos, tais como dark web, 
deep web, dentre outros. 

Utilizar as informações obtidas e/ou manuseadas no 
âmbito da Q2 com o objetivo de obter ganhos ou 
vantagens pessoais para terceiros, familiares ou 
pessoas vinculadas;

Fazer ou participar, nas dependências da Q2, ou 
utilizando-se de meios que identifique a pessoa 
como colaborador da Q2 (camiseta, crachá, calça, 
bermuda, dentre quaisquer outras formas que 
evidenciem a Q2), 

Consumir ou comercializar drogas ilícitas, sendo tais 
comportamentos considerados inadmissíveis, 

passíveis de demissão por justa causa; Consumir 
bebidas alcoólicas durante o expediente/jornada de 
trabalho, sendo tal comportamento considerado 
inadmissível, passível de demissão por justa causa;

Copiar, reproduzir, transmitir, distribuir ou utilizar 
documentos ou informações estratégicas e 
confidenciais, arquivos, modelos, metodologias, 
fórmulas, pesquisas, projetos, projeções, análises e 
relatórios produzidos na realização das atividades da 
Q2; e
Ter condutas ou relacionamentos que caracterizem 
assédio moral ou sexual, entre outros.

Tanto assédio moral quanto sexual, ambas as 
exposições são consideradas violências psicológicas 
estritamente repudiadas pela Q2.
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Segurança
da Informação
Sigilo dos dados e confidencialidade

A Q2 protege e valoriza a informação, que deve ser 
tratada com responsabilidade e confidencialidade.

(I) São condutas esperadas de todos os 
administradores, colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Proteger toda a informação a que tiver acesso 
de forma a garantir a sua integridade, conformidade e 
disponibilidade, atuando com cuidado e utilizando 
todos os mecanismos de segurança da informação 
providos pela Q2, tais como, mas sem se limitar a, 
criptografia de mensagens eletrônicas e senhas em 
documentos virtuais;

 b. Observar as regras dispostas nas normas 
internas de segurança da informação quanto ao uso 
de equipamentos de propriedade da Q2;

 c. Resguardar o absoluto sigilo das informações 
protegidas pela Lei Complementar nº 105/2011, que 
constitui o dever em manter resguardados todos os 
dados dos clientes;

 d. Resguardar o absoluto sigilo das informações 
às quais tenha acesso privilegiado em razão do cargo, 
posição ou função que ocupa, 

 e. Resguardar o sigilo de dados pessoais de 
clientes, colaboradores, parceiros da Q2 em respeito 
à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) nº 
13.709/2018, e suas devidas atualizações, 

 f. Informar imediatamente a Q2, por meio de 
seus gestores diretos ou da área de Segurança da 
Informação, qualquer violação das regra de sigilo ora 

estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente 
da existência de culpa;

 g. Preservar a segurança da informação e não tratar assuntos sigilosos e/ou 
estratégicos relativos a Q2, em ambientes externos, com terceiros e em redes 
sociais;

 h. Abster-se de conversas e comentários sobre a Q2 e seus clientes em 
locais públicos;

 i. Proteger as informações profissionais, manter confidencialidade sobre 
tecnologias, metodologias, Know-how, projetos, processos, estratégias e 
quaisquer outras informações relevantes de propriedade da Q2;

 j. Proteger e manter em absoluto sigilo as senhas de usuário e acesso aos 
sistemas da Q2 e evitar o comprometimento dos sistemas de segurança e das 
informações;

 k. Preservar informações sensíveis de terceiros a que tenham acesso e que 
estejam cobertas por compromisso de confidencialidade assumido pela Q2;

 l. Em caso de desligamento, por pedido de demissão ou por solicitação da 
Q2, devolver toda e qualquer informação a que se tenha tido acesso em meio 
físico; e

 m. Observar sempre as disposições descritas na Política de Segurança da 
Informação e Segurança Cibernética, garantir a sua confidencialidade, integridade 
e correta divulgação.

(II) São condutas proibidas a todos os 
administradores, colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Enviar, transmitir, distribuir, disponibilizar ou 
armazenar, fora dos sistemas autorizados pela Q2, 
dados de clientes, parceiros ou outros dados de 
propriedade da Q2, em qualquer situação;

 b. Copiar, reproduzir, transmitir, distribuir ou 
utilizar os documentos, arquivos, modelos, 
metodologias, fórmulas, pesquisas, projetos, 
projeções, análises e relatórios produzidos na 
realização das atividades da Q2;

 c. Utilizar os recursos da Q2 para propagar, 
propositalmente, qualquer tipo de vírus, mensagens 
inadequadas, pornografia, programas espiões, 
programas de controles de outros colaboradores, 
dentre outros;

 d. Usar os equipamentos e recursos 
tecnológicos da Q2 para realização das atividades que 
não sejam relacionadas às suas funções como 
profissional. Também é vedada a utilização de 
programas não autorizadas ou não licenciados;

 e. Enviar a terceiros qualquer informação 

confidencial da qual não precisem ter conhecimento 
sem o consentimento prévio e expresso da Q2, seus 
gestores diretos ou da área de Segurança da 
Informação;

 f. Utilizar os sistemas e as ferramentas de 
comunicação disponibilizados pela Q2, para prática de 
atos ilegais ou impróprios, para obter vantagem 
pessoal, para acessar ou divulgar conteúdo ofensivo 
ou imoral, 

 g. Utilizar ou repassar a terceiros, sem 
autorização da Q2, informações confidenciais, seja de 
propriedade imaterial/intelectual da Q2 ou de seus 
fornecedores e clientes. Cabem aqui também os 
segredos de indústria, processos, produtos, marcas, 
fórmulas, tecnologias, Know how, inovações, sistemas 
eletrônicos, direitos autorais, dentre outros;

 h. Utilizar as informações obtidas e/ou 
manuseadas no âmbito da Q2 com o objetivo de obter 
ganhos ou vantagens pessoais ou para terceiros, 
familiares, ou pessoas vinculadas; e

 i. Omitir informações críticas que tenham 
chegado a seu conhecimento e que sejam relevantes 
para a estratégia da empresa e/ou de interesse da Q2.



A Q2 protege e valoriza a informação, que deve ser 
tratada com responsabilidade e confidencialidade.

(I) São condutas esperadas de todos os 
administradores, colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Proteger toda a informação a que tiver acesso 
de forma a garantir a sua integridade, conformidade e 
disponibilidade, atuando com cuidado e utilizando 
todos os mecanismos de segurança da informação 
providos pela Q2, tais como, mas sem se limitar a, 
criptografia de mensagens eletrônicas e senhas em 
documentos virtuais;

 b. Observar as regras dispostas nas normas 
internas de segurança da informação quanto ao uso 
de equipamentos de propriedade da Q2;

 c. Resguardar o absoluto sigilo das informações 
protegidas pela Lei Complementar nº 105/2011, que 
constitui o dever em manter resguardados todos os 
dados dos clientes;

 d. Resguardar o absoluto sigilo das informações 
às quais tenha acesso privilegiado em razão do cargo, 
posição ou função que ocupa, 

 e. Resguardar o sigilo de dados pessoais de 
clientes, colaboradores, parceiros da Q2 em respeito 
à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) nº 
13.709/2018, e suas devidas atualizações, 

 f. Informar imediatamente a Q2, por meio de 
seus gestores diretos ou da área de Segurança da 
Informação, qualquer violação das regra de sigilo ora 

estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente 
da existência de culpa;

 g. Preservar a segurança da informação e não tratar assuntos sigilosos e/ou 
estratégicos relativos a Q2, em ambientes externos, com terceiros e em redes 
sociais;

 h. Abster-se de conversas e comentários sobre a Q2 e seus clientes em 
locais públicos;

 i. Proteger as informações profissionais, manter confidencialidade sobre 
tecnologias, metodologias, Know-how, projetos, processos, estratégias e 
quaisquer outras informações relevantes de propriedade da Q2;

 j. Proteger e manter em absoluto sigilo as senhas de usuário e acesso aos 
sistemas da Q2 e evitar o comprometimento dos sistemas de segurança e das 
informações;

 k. Preservar informações sensíveis de terceiros a que tenham acesso e que 
estejam cobertas por compromisso de confidencialidade assumido pela Q2;

 l. Em caso de desligamento, por pedido de demissão ou por solicitação da 
Q2, devolver toda e qualquer informação a que se tenha tido acesso em meio 
físico; e

 m. Observar sempre as disposições descritas na Política de Segurança da 
Informação e Segurança Cibernética, garantir a sua confidencialidade, integridade 
e correta divulgação.
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projeções, análises e relatórios produzidos na 
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 c. Utilizar os recursos da Q2 para propagar, 
propositalmente, qualquer tipo de vírus, mensagens 
inadequadas, pornografia, programas espiões, 
programas de controles de outros colaboradores, 
dentre outros;

 d. Usar os equipamentos e recursos 
tecnológicos da Q2 para realização das atividades que 
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profissional. Também é vedada a utilização de 
programas não autorizadas ou não licenciados;
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autorização da Q2, informações confidenciais, seja de 
propriedade imaterial/intelectual da Q2 ou de seus 
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segredos de indústria, processos, produtos, marcas, 
fórmulas, tecnologias, Know how, inovações, sistemas 
eletrônicos, direitos autorais, dentre outros;

 h. Utilizar as informações obtidas e/ou 
manuseadas no âmbito da Q2 com o objetivo de obter 
ganhos ou vantagens pessoais ou para terceiros, 
familiares, ou pessoas vinculadas; e

 i. Omitir informações críticas que tenham 
chegado a seu conhecimento e que sejam relevantes 
para a estratégia da empresa e/ou de interesse da Q2.
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 c. Utilizar os recursos da Q2 para propagar, 
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fórmulas, tecnologias, Know how, inovações, sistemas 
eletrônicos, direitos autorais, dentre outros;

 h. Utilizar as informações obtidas e/ou 
manuseadas no âmbito da Q2 com o objetivo de obter 
ganhos ou vantagens pessoais ou para terceiros, 
familiares, ou pessoas vinculadas; e

 i. Omitir informações críticas que tenham 
chegado a seu conhecimento e que sejam relevantes 
para a estratégia da empresa e/ou de interesse da Q2.



Proteção ao patrimônio,
ativos e recursos
(I) Todos os colaboradores são responsáveis pela 
preservação dos ativos e dos recursos da Q2 e, por 
isso, devem:

 a. Evitar o desperdício, dano ou uso inapropriado 
de quaisquer bens da Q2;

 b. Não utilizar quaisquer equipamentos da Q2 
para fins de interesse próprio ou de terceiros e em as-
suntos não relacionados às atividades profissionais;

 c. Não adquirir bens da Q2 em condições privile-
giadas com o objetivo comercial de revendê-los;

 d. Utilizar o e-mail corporativo de forma adequa-
da e exclusivamente para o exercício de suas ativida-
des profissionais e de forma compatível com os inte-

resses e os valores da Q2;
 e. Comunicar ao superior imediato qualquer notí-
cia referente a mau uso dos ativos da Q2 (sem se limi-
tar a equipamentos de informática, telefones, demais 
equipamentos fornecidos e estruturas físicas);

 f. Denunciar no Canal de Denúncias quaisquer 
casos de desvio ou fraude que tenha conhecimento, 
podendo ser feito de forma anônima; e

 g. Estar ciente de que a Q2 poderá, a qualquer 
momento, monitorar os computadores de seus cola-
boradores, incluindo arquivos, pastas e conteúdo dos 
e-mails corporativos, bem como promover a identifica-
ção e a verificação do conteúdo das páginas consulta-
das na internet no exercício de suas atividades, dentre 
outros.



Relações com 
fornecedores/

prestadores
de serviços

A relação da Q2 com seus fornecedores e 
prestadores de serviços deve ser pautada na ética e 
ser sempre estabelecida conforme as condições 
usuais de mercado. Assim, é imprescindível que a 
atuação desses fornecedores e prestadores de 
serviços estejam alinhadas com o propósito, os 
valores, políticas internas da Q2 e com as 
legislações vigentes.

(I)  São condutas esperadas dos administradores 
e colaboradores da Q2:

 a. Selecionar e contratar fornecedores e 
prestadores de serviços de forma imparcial, 
considerar critérios técnicos-financeiros, ou seja, 
qualidade, preço, prazo de entrega e atendimento, 
utilizar processo de concorrência claro, justo e 
objetivo que incentivem a livre concorrência;

 b. Garantir a legalidade das contratações em 
processo que envolva as áreas técnicas necessárias 
para não gerar prejuízo a Q2;

 c. Respeitar os processos obrigatórios de Due 
Diligence ao contratar terceiros, e assegurar que os 
fornecedores recebam a supervisão adequada;

 d. Exigir de seus fornecedores e prestadores 
de serviços a confidencialidade das informações a 
que tenham tido acesso antes e após a seleção e 
contratação;

 e. Exigir de seus fornecedores e prestadores 
de serviços a observância a esse Código, às nossas 
Normas Internas e às legislações vigentes;

 f. Garantir que todos os contratos a serem 
celebrados com fornecedores e prestadores de 
serviços contenham cláusula anticorrupção, LGPD 
e de prevenção à lavagem de dinheiro e combate 
do financiamento ao terrorismo, com as sanções 
aplicáveis em caso de descumprimento; e

 g. Manifestar quaisquer vínculos comerciais 
ou pessoais com fornecedores a serem 
contratados, antes de sua efetivação, ao Comitê de 
Integridade através do e-mail 
integridade@quero2pay.com.br.

(II)  São condutas proibidas pelos 
administradores e colaboradores da Q2:

 a. Oferecer tratamento preferencial ou 
diferenciado a fornecedores no repasse de 
informações para sua contratação;

 b. Realizar qualquer tipo de oferta, pagamento, 
promessa de pagamento ou autorização para 
pagamento de qualquer quantia, nem tão pouco 
aceitar ou ser conivente com o recebimento da 
oferta ou promessa de pagamento para ou de 
fornecedores e prestadores de serviço, com fins de 
obter ou manter qualquer negócio, transação ou 
vantagem comercial indevida;

 c. Contratar fornecedores e prestadores de 
serviços cuja reputação e atuação sejam 
divergentes a este Código e que utilizam de mão de 
obra infantil, que sejam objeto de investigações por 
crimes e/ou infrações graves à lei, bem como 
daqueles que desrespeitam o patrimônio 
ambiental, cultural e social da comunidade na qual 
atuam; e

 d. Participar diretamente da contratação do 
terceiro em questão ou da gestão de contrato com 
fornecedor com o qual tenha qualquer conflito de 
interesses ou relação pessoal ou familiar.
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Relacionamento 
com concorrentes 
e com o mercado
A Q2 acredita na concorrência leal e mantém uma 
relação profissional de respeito e cordialidade com 
o mercado e com os seus concorrentes. Por isso, 
os colaboradores devem sempre frisar a não parti-
cipação em situações que possam fugir da base de 
respeito aos concorrentes estabelecida pela Q2 
para priorizar relações de mercado saudáveis.

(I) São condutas esperadas dos administradores, 
colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Pautar suas ações com base no princípio 
da concorrência leal, evitar ações que possam ser 
interpretadas como anticompetitivas, monopolis-
tas ou, de qualquer forma, contrárias às leis inter-
nacionais, nacionais ou locais que controlam as 
práticas competitiva de mercado;

 b. Trocar informações com outras empresas 
apenas para alcançar objetivos comuns e garantir o 

sigilo dessas informações e em situações que não 
configurem práticas anticompetitivas;
 c. Alinhar com a Diretoria todo e qualquer 
pedido de informação e/ou solicitação de visita, 
por parte dos concorrentes da Q2; e

 d. Contratar colaboradores de concorrentes 
somente quando em acordo com procedimentos 
aceitos no mercado, e nunca para captação ilícita 
e oportunista de informações privilegiadas desses 
concorrentes.

(II) São condutas proibidas aos administradores, 
colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Difamar a imagem de concorrentes e/ou 
empresas (inclusive as que não atuam no setor de 
sua atuação) por meio da divulgação de boatos 
e/ou veiculação de informações negativas, mesmo 
que verdadeiras; e

 b. Se valer de práticas como uso de informa-
ção privilegiada, omissão de fatos relevantes, ma-
nipulação de boa-fé, espionagem ou obtenção de 
planos e ações dos concorrentes por métodos 
ilícitos.



Relacionamento
com setor público
e órgãos oficiais
A Q2 preza pelo bom e adequado relacionamento com todas as 
entidades públicas municipais, estaduais e nacionais e não tolera 
condutas antiéticas, sobretudo quando estas envolvem atos de 
corrupção ou quaisquer outros que possam lesar o Órgão Público 
e a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

Inclusive, um dos pilares da Q2 é a Segurança, tida como base 
para elaboração de qualquer operação ou mesmo 
estabelecimento de relações de negócio e, baseado nisso, 
implementou e revisou, periodicamente, todas as normas que 
contribuem para evitar relações que prejudiquem a reputação e o 
nome da Q2.

(I)  São condutas esperadas dos administradores, 
colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Zelar pelo cumprimento das políticas, das normas e dos 

controles de prevenção à lavagem de dinheiro, 
combate do financiamento ao terrorismo, à 
corrupção e a atos ilícitos de qualquer natureza, em 
estrito cumprimento das leis aplicáveis ao assunto 
e consoante as melhores práticas nacionais e/ou 
internacionais, nos locais onde forem aplicáveis;

 b. Comunicar imediatamente a Q2 a ciência 
de qualquer ato ou fato que vá contra o que ora se 
dispões;

 c. Acatar e contribuir com fiscalizações e 
controles do poder público; e

 d. Relacionar-se tendo sempre em mente o 
conflito aparente de interesses, ou a percepção 
que outros possam ter de nossa conduta, para não 
colocar em dúvida a própria integridade da Q2.

(II) São condutas proibidas aos administradores, 

colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Condicionar contribuições eventuais 
(patrocínios, doações, dentre outras) à obtenção de 
benefícios indevidos para a Q2, para si mesmo ou 
para terceiros em função dos efeitos prejudiciais 
sobre os interesses públicos e a reputação das 
empresas ligadas a Q2;

 b. Manifestar, no exercício de sua função, 
opinião sobre atos ou declarações de agentes 
públicos de natureza política;

 c. Realizar oferta, pagamento, promessa de 
pagamento ou autorização para pagamento de 
qualquer quantia em dinheiro, presentes ou objetos 
de valor a qualquer autoridade, funcionário público, 
partido político, político ou candidato político, 
incluindo-se os familiares dessas, independente do 
objetivo;

 d. Realizar doações a partidos políticos, 
campanhas políticas ou candidatos para cargo público 
em nome da Q2, bem como distribuir material político 
no ambiente de trabalho;

 e. Fazer contribuições políticas usando fundos, 
instalações ou bens da Q2, assim como benefícios ou 
condições comerciais diferenciadas praticadas para 
agentes públicos e autoridades governamentais que 
possam dar a impressão de benefício impróprio;

 f. Praticar ou violar quaisquer atos para obter ou 
manter qualquer negócio, transação ou vantagem 
comercial indevida;

 g. Tentar influenciar qualquer ato ou decisão de 
autoridade ou funcionário público;

 h. Induzir autoridade ou funcionário público a 
praticar qualquer ato em violação dos seus deveres 
legais; e

 i. A Q2 repudia qualquer forma de corrupção e 
divulga às suas equipes as normas trazidas pela Lei 
Anticorrupção Brasileira e pela Lei sobre os crimes de 
“Lavagem de Dinheiro”.



A Q2 preza pelo bom e adequado relacionamento com todas as 
entidades públicas municipais, estaduais e nacionais e não tolera 
condutas antiéticas, sobretudo quando estas envolvem atos de 
corrupção ou quaisquer outros que possam lesar o Órgão Público 
e a Administração Pública, nacional ou estrangeira.

Inclusive, um dos pilares da Q2 é a Segurança, tida como base 
para elaboração de qualquer operação ou mesmo 
estabelecimento de relações de negócio e, baseado nisso, 
implementou e revisou, periodicamente, todas as normas que 
contribuem para evitar relações que prejudiquem a reputação e o 
nome da Q2.

(I)  São condutas esperadas dos administradores, 
colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Zelar pelo cumprimento das políticas, das normas e dos 

controles de prevenção à lavagem de dinheiro, 
combate do financiamento ao terrorismo, à 
corrupção e a atos ilícitos de qualquer natureza, em 
estrito cumprimento das leis aplicáveis ao assunto 
e consoante as melhores práticas nacionais e/ou 
internacionais, nos locais onde forem aplicáveis;

 b. Comunicar imediatamente a Q2 a ciência 
de qualquer ato ou fato que vá contra o que ora se 
dispões;

 c. Acatar e contribuir com fiscalizações e 
controles do poder público; e

 d. Relacionar-se tendo sempre em mente o 
conflito aparente de interesses, ou a percepção 
que outros possam ter de nossa conduta, para não 
colocar em dúvida a própria integridade da Q2.

(II) São condutas proibidas aos administradores, 

colaboradores e parceiros da Q2:

 a. Condicionar contribuições eventuais 
(patrocínios, doações, dentre outras) à obtenção de 
benefícios indevidos para a Q2, para si mesmo ou 
para terceiros em função dos efeitos prejudiciais 
sobre os interesses públicos e a reputação das 
empresas ligadas a Q2;

 b. Manifestar, no exercício de sua função, 
opinião sobre atos ou declarações de agentes 
públicos de natureza política;

 c. Realizar oferta, pagamento, promessa de 
pagamento ou autorização para pagamento de 
qualquer quantia em dinheiro, presentes ou objetos 
de valor a qualquer autoridade, funcionário público, 
partido político, político ou candidato político, 
incluindo-se os familiares dessas, independente do 
objetivo;

 d. Realizar doações a partidos políticos, 
campanhas políticas ou candidatos para cargo público 
em nome da Q2, bem como distribuir material político 
no ambiente de trabalho;

 e. Fazer contribuições políticas usando fundos, 
instalações ou bens da Q2, assim como benefícios ou 
condições comerciais diferenciadas praticadas para 
agentes públicos e autoridades governamentais que 
possam dar a impressão de benefício impróprio;

 f. Praticar ou violar quaisquer atos para obter ou 
manter qualquer negócio, transação ou vantagem 
comercial indevida;

 g. Tentar influenciar qualquer ato ou decisão de 
autoridade ou funcionário público;

 h. Induzir autoridade ou funcionário público a 
praticar qualquer ato em violação dos seus deveres 
legais; e

 i. A Q2 repudia qualquer forma de corrupção e 
divulga às suas equipes as normas trazidas pela Lei 
Anticorrupção Brasileira e pela Lei sobre os crimes de 
“Lavagem de Dinheiro”.
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Responsabilidade 
de todos
Todos os colaboradores possuem a 
responsabilidade de atuar em conformidade com 
este Código e reportar qualquer conhecimento de 
desconformidades presenciadas de forma a zelar 
pelo alto nível de integridade da Q2.

(I) Os gestores possuem responsabilidades 
quanto a:

 a. Garantia de comunicação eficaz e 
incentivadora a equipe sobre o dever e importância 
da leitura e cumprimento deste Código, das 
políticas e normas internas;

 b. Orientações quanto a conduta que deve 
ser adotada em casos de dúvidas;

 c. Garantir a segregação de relacionamento 
hierárquico, direto ou indireto, entre colaboradores 

e a manutenção de um ambiente íntegro e 
harmonioso.

(II) Os colaboradores compartilham das 
seguintes responsabilidades:

 a. Manter-se atualizado sobre as políticas e 
procedimentos da Q2 a fim de basear suas 
atribuições com o conteúdo regulado nas normas 
internas;

 b. Realização de treinamentos 
disponibilizados e leitura de todas as políticas e 
procedimentos adotados pela Q2;

 c. Comunicar o gestor sobre as dúvidas 
que possam surgir quanto ao procedimento a ser 
adotado, seja comportamental, diretamente 
relacionada à função ou quaisquer outras dúvidas 
pertinentes.



Denúncias
(I) Em caso de suspeita ou conhecimento de 
fatos que possam prejudicar a Q2, ou ainda, que 
contrariem ou pareçam contrariar os princípios 
deste Código, entre em contato imediato e 
formalmente com o Comitê Integridade 
pelo endereço 
https://q2pay.becompliance.com/compliance/canal
-denuncias, para ser avaliado de forma 
independente e sigilosa pelos seus membros que 
estão identificados na Política do Comitê 
Integridade. Caso não queira se identificar, o canal 
garante absoluta confidencialidade e segurança, 
além de promover, de forma tempestiva, as 
apurações e providências necessárias. Todos os 
relatos devem ser efetuados de forma consistente, 
detalhada e devem refletir a verdade para que 
sejam tomadas as medidas necessárias.

(II) a Q2 busca adotar medidas para garantir que 
os desvios de condutas sejam tratados de forma 
independente sem expor o relator da denúncia, 
focando suas ações na garantia de uma
conduta ética.



Medidas
Disciplinares
(I) Eventuais suspeitas de descumprimento deste 
Código, observadas pelo seu desvio de conduta 
podem ter o envolvimento de áreas competentes da 
Q2, ou que lhes cheguem ao conhecimento pelo 
Canal de Denúncias, conforme descrito acima no 
Código, serão devidamente apurados pelo Comitê 
Integridade, nos termos de seu regulamento 
disponível no Be Compliance.

(II) O descumprimento deste Código, caso 
verificado, sujeitará o agente às seguintes 
penalidades, a depender da gradação e do número 
de vezes em que se verificar o descumprimento:

 a. Advertência informal ou formal por 
escrito;
 b. Afastamento por tempo determinado;
 c. Demissão por justa causa;
 d. Exclusão do fornecedor ou prestador de 
serviços da Q2; e

 e. Ajuizamento de ação judicial, quando 
cabível.
(III) Tais penalidades serão impostas conforme 
decisão do Comitê Integridade, sendo comunicado 
ao gestor direto quando aplicável, juntamente com 
a área de Recursos Humanos.

O Código de Ética e Conduta é uma referência para 
moldar as condutas esperadas de todos os 
administradores, colaboradores, prestadores de 
serviço, fornecedores e terceiros de forma 
transparente e íntegra.

As situações que necessitam de atenção ao desvio 
de comportamento devem ser repensadas para 
que não haja descumprimento do Código.

Nosso negócio é feito por pessoas e cada uma delas 
exibe comportamentos que são a base para 
promover o negócio e a cultura da Q2. 




