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A Wirecard Brasil 

Somos parte de uma das maiores empresas de pagamentos do mundo, presente 

nos 5 continentes e em mais de 18 países. Aqui no Brasil, temos a missão simplificar 

finanças para negócios e empreendedores, oferecendo uma solução financeira 

completa, omnichannel, com integração online e offline, além de proporcionar 

autonomia bancária aos nossos clientes. Temos operação desde 2007 e acreditamos 

que as finanças podem ajudar pessoas e empresas a prosperar.  

Inovamos na forma em que oferecemos nossas soluções, sempre com 

simplicidade, flexibilidade e foco no cliente. Sabemos que finanças são complicadas, 

mas trabalhamos todos os dias para descomplicar e liderar a mudança em serviços 

financeiros no mundo.  

1. Missão, Visão e Valores da Wirecard Brasil 

Simplificar a vida financeira dos nossos clientes. 

 

1.1 Visão 

Fazer dos empreendedores a força de prosperidade da nossa sociedade. 

1.2 Valores 

 Transparência: acreditamos que qualquer coisa pode ser dita por qualquer um para 

qualquer um, desde que feito de forma empática; não escondemos informações ou 

dados; não usamos de evasivas e subterfúgios.  

 Respeito: não temos atitudes arrogantes/prepotentes; escutamos os outros de forma 

respeitosa; não menosprezamos os outros; reconhecemos que uma boa ideia pode vir 

de qualquer um.  

 Inovação: somos inconformados e buscamos melhorar sempre nosso trabalho; 

somos criativos nas respostas aos problemas da rotina de trabalho; buscamos 

atualização e estudamos novas formas de realizar nossas atividades; experimentamos 

em pequenos passos; crescemos em razão dos erros e os celebramos abertamente, 

desde que acompanhados por análise e aprendizado. 

 Dedicação: demonstramos prazer em nossas atividades e compartilhamos esta 

satisfação com nossos colegas; crescimento só vem com execução diária; sorte é 

resultado de suor; não vemos obstáculos como barreiras; são apenas desafios e 

oportunidades de melhoria. 
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 Colaboração: procuramos soluções pedindo ajuda de colegas de nossa área, de 

outras áreas da empresa e até mesmo de outras empresas; somos comprometidos com 

todo o time e buscamos o melhor para o nosso cliente, não para a própria área; nos 

colocamos no lugar do outro e temos empatia com outras perspectivas, procurando 

entender que dilemas sempre têm vários lados. 

 Relações informais: possuímos relações de parcerias com nossos colegas; as 

relações que construímos com as pessoas é um dos aspectos mais importantes em 

nosso trabalho; é possível ser sério sem precisar ser mal-humorado ou usar um terno; 

é possível trabalhar muito, com alegria. 

 Aprendizado: buscamos incessantemente o conhecimento; ao encontramos 

problemas, procuramos benchmarks e soluções; estabelecemos barras sempre mais 

altas para nós mesmos e para nossas áreas, tendo como objetivo, superar os melhores 

do mundo. 

 Autonomia organizada: buscamos o equilíbrio entre autonomia e controle. Focamos 

em padronização dos elementos fundamentais e não em centralização, incentivando 

pensamento inovador e autonomia para tomada de decisão. 

 

2. Princípios Éticos e de Conduta 

Esses princípios éticos de atuação têm como objetivo nortear o comportamento 

e a conduta de todos os colaboradores, este Código nunca conseguirá substituir o bom 

senso e comportamento responsável de cada um. 

Seguem abaixo os princípios básicos de conduta a serem observados: 

2.1 O que esperamos dos colaboradores? 

2.1.1 Com os nossos clientes 

 Zelar pela confidencialidade e organização das informações e documentos; 

 Prezar pela transparência e honestidade sempre;  

 Prestar o atendimento dos sonhos, sempre se colocando no lugar do cliente; 

 Tratar adequadamente eventuais sugestões, elogios, reclamações e críticas; 

 Divulgar informações de forma clara e objetiva; e 

 Recusar compensações, presentes e vantagens pessoais, exceto se 

expressamente permitidos nos termos deste Código e políticas relacionadas ao 

tema. 
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2.1.2 Com a Sociedade 

 Apoiar ações que promovam o desenvolvimento e o bem-estar de todos; e 

 Respeitar as diferenças, sejam elas culturais, políticas ou religiosas; 

2.1.3 Com Fornecedores e Prestadores de Serviço 

 Ser imparcial e justo em todas as decisões; 

 Zelar pela confidencialidade das informações; e 

 Não receber ou oferecer compensações, presentes ou vantagens diversas como 

contraprestação pelo serviço contratado. 

2.1.4 Com a Concorrência 

 Sempre defender a existência de um mercado competitivo, livre, justo e 

sustentável; e 

 Nunca firmar acordos com competidores que eliminem ou restrinjam 

indevidamente a concorrência. 

2.1.5 Com os Órgãos Reguladores, Fiscalizadores ou Governos 

 Respeitar leis, regulamentos e normas vigentes; 

 Prestar somente informações verdadeiras; 

 Cooperar plenamente e no prazo em quaisquer casos; e 

 Disponibilizar informações e documentos, quando solicitado. 

2.1.6 Com o meio ambiente: 

 Respeito pela natureza, a prevenção e a redução dos impactos ambientais; e 

 Incentivar ações que visam o desenvolvimento sustentável. 

 

3. Padrões de Conduta 

São aspectos comportamentais e de conduta básicos para os colaboradores: o respeito, 

a igualdade e a prática honesta, ética e legal.  

Com base nesses princípios a empresa proíbe a prática de atos ilegais ou 

discriminatórios em qualquer forma. Seja entre colaboradores, candidatos ou clientes. 

3.1 Política anti-retaliação 

Ressaltamos que o colaborador que reportar, de boa-fé, uma situação 

supostamente antiética ou ilegal, não sofrerá qualquer tipo de retaliação, seja a conduta 

confirmada ou não. 

4. Conflitos de Interesses 
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Conflito de interesses é um conjunto de circunstâncias em que se observa a 

probabilidade de análises, decisões ou quaisquer ações profissionais a serem 

influenciadas indevidamente por um interesse secundário ao da empresa ou, ainda, de 

aparentarem ter sido influenciadas desta maneira. 

Não há critério único ou definitivo para determinar se existe um conflito, mas 

existem importantes sinais de alerta que quando detectados pelos colaboradores, estes, 

devem então evitar o envolvimento em situações que apresentem ou apenas aparentem 

a existência de um conflito de interesses. 

A prática constatada de atos que configurem conflito de interesses, exercidos 

em interesse ou benefício próprio, exclusivo ou não, estará sujeita a sanções no âmbito 

administrativo e judicial.  

A responsabilização da Wirecard Brasil por seus acionistas ou terceiros por 

decisões tomadas com conflitos de interesse não exclui a responsabilidade individual 

de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, coautora 

ou partícipe do ato ilícito. 

Em nossas práticas administrativas, operacionais, relacionais e comerciais, 

sempre observamos atentamente possíveis situações de conflitos de interesses e 

estabelecemos regras e padrões para diversos casos. Entre eles, importa destacar a 

política de negociação justa e a questão dos presentes, gratificações e cortesias. 

Com relação à negociação justa, temos que quando da negociação com 

prestadores de serviços, parceiros e/ou fornecedores e clientes, todos devem ser 

tratados de forma equitativa e em hipótese alguma deve o colaborador obter vantagem 

indevida por meio de declarações falsas, fraudes, uso deliberado de informações 

confidenciais ou relevantes, falsas promessas a clientes ou condutas similares. 

Referente aos presentes, gratificações ou cortesias, a Wirecard Brasil veda 

expressamente a solicitação ou aceitação para si (ou para terceiros) de qualquer item 

de valor em troca de negócios, favorecimento pessoal ou fornecimento de informações 

internas, privilegiadas ou confidenciais, questão que implica em medidas disciplinares, 

incluindo a rescisão do contrato de trabalho. 

5. Tratamento e divulgação de informações 

Um dos ativos mais valiosos que possuímos são as nossas informações, 

portanto, devemos tomar cuidados especiais mesmo com aquelas consideradas 

públicas ou sem maiores restrições de divulgação.  
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É vedado, a qualquer colaborador no ato da divulgação de informações sobre ou 

de propriedade da Wirecard Brasil: 

 Agir de forma antiética, inadequada ou ilegal em qualquer situação;  

 Omitir ou adulterar informações necessárias ao solicitante ou cliente; 

 Fornecer informações falsas em quaisquer situações;  

 Não observar o conteúdo deste Código e demais políticas e diretrizes, além dos 

treinamentos internos referentes ao tema; 

 Obter vantagens pessoais; 

 Não se certificar quanto à solidez e confiabilidade das bases de dados utilizadas 

como fontes de informação; e 

 Divulgar informações que acarretem em desvantagens para os nossos clientes 

e colaboradores, independentemente de trazer benefícios para a Wirecard 

Brasil. 

5.1 Propriedade das Informações 

Todos os documentos, arquivos, modelos, metodologias, fórmulas, cenários, 

projeções, análises e relatórios produzidos e desenvolvidos por força das atividades na 

empresa ou a ela diretamente relacionadas, têm sua propriedade intelectual atribuída à 

companhia. 

Ressaltamos também a vedação da utilização do nome, da marca, de papéis 

timbrados e de documentos oficiais da Wirecard Brasil, para fins particulares, ilícitos ou 

não previstos neste Código. 

 

5.2 Informações da Wirecard Brasil 

É proibida a divulgação de informações confidenciais, internas ou relevantes 

para terceiros ou profissionais não autorizados a recebê-las durante o termo do contrato 

de trabalho e após sua rescisão por quanto perdurar a confidencialidade da informação. 

Todo cuidado deve ser tomado para assegurar que informações confidenciais não 

sejam expostas indevidamente. 

 

5.3 Informações de Clientes 
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As informações dos clientes da Wirecard Brasil são consideradas confidenciais e 

são mantidas em total sigilo e segurança.  

O acesso a estas informações e documentos de clientes somente será realizado 

por profissionais com autorização para tal e qualquer divulgação só pode ser efetuada 

por exigência legal e com anuência da Diretoria, do Jurídico e de Compliance. 

5.4 Informações privilegiadas ou confidenciais 

Todos os colaboradores devem agir de forma a garantir o sigilo de qualquer 

informação (principalmente de nossos clientes) que ainda não seja de conhecimento 

público. 

Em termos conceituais e para efeito deste Código:  

 Informação confidencial é aquela de caráter sigiloso e de acesso e divulgação 

restritos pela lei, contratos ou regulamentos internos; e 

 Informação privilegiada é toda informação relevante a respeito de qualquer 

sociedade ou negócio que envolva a Wirecard Brasil, que não tenha sido 

divulgada publicamente e que seja obtida de forma privilegiada, em decorrência 

da relação profissional ou pessoal mantida com um cliente, com colaboradores 

de empresas analisadas ou investidas ou com terceiros. 

Vedamos, porém, a divulgação e/ou uso de informação privilegiada por qualquer 

profissional ligado à Wirecard Brasil, seja para benefício próprio ou de terceiros. 

 

As informações privilegiadas devem ser mantidas em sigilo por todos que a elas 

tiverem acesso, seja em decorrência do exercício da atividade profissional ou de 

relacionamento pessoal. Ademais, colaboradores de posse de informação material não-

pública (insider information) referentes aos negócios ou situação da Wirecard Brasil, 

devem prevenir a veiculação dessas informações, através de jornais ou qualquer outro 

meio de comunicação.  

6. Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e Combate ao Financiamento ao 
Terrorismo 

“Lavagem de dinheiro” e financiamento ao terrorismo são dois assuntos 

intrinsicamente relacionados, todavia, são distintos e seus conceitos não são tão triviais 

para aqueles que não atuam em atividades que lidam diretamente na prevenção ou 

combate aos crimes. 
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A principal diferença é com relação à origem dos recursos – “lavagem de 

dinheiro” necessariamente envolve o uso de recursos advindos de atividades ilícitas e, 

no caso do financiamento ao terrorismo, em muitas vezes, a origem dos recursos é lícita. 

Todavia, o propósito e a motivação ilegal de ambos os crimes nos remetem a 

necessidade de estabelecer controles rígidos e, preferencialmente, preventivos a fim de 

evitar que a Wirecard Brasil e seus colaboradores sejam utilizados inadvertidamente 

para a prática destes ilícitos. 

A melhor forma, portanto, de nos prevenirmos efetivamente quanto aos crimes 

de “lavagem de dinheiro” e financiamento ao terrorismo é com a cooperação e 

envolvimento de todos na observância das leis em vigor, políticas internas, ferramentas 

de controle, monitoramento e detecção, bem como da participação de todos nos 

treinamentos aplicáveis, sejam eles obrigatórios ou facultativos. 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos com relação ao assunto deverão ser 

consultados na Política de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e Combate ao 

Financiamento ao Terrorismo. Caso ainda restem duvidas remanescentes, poderão ser 

encaminhadas imediatamente para a área de Compliance. 

 

7. Anticorrupção 

Não é permitido que qualquer colaborador pratique atos de suborno, corrupção de 

qualquer natureza ou pagamento de propina.  

Essa regra está em conformidade com os termos da Lei 12.846/2013 (“Lei 

Anticorrupção”), e busca evitar atos lesivos à administração pública, nacional ou 

estrangeira, ou seja, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro.  

Todos os colaboradores da Wirecard Brasil diante deste tipo de situação, efetiva ou 

aparente, têm o dever de informar imediatamente à área de Compliance ou à Diretoria, 

fornecendo todas as informações sobre o caso.  

Para maiores esclarecimentos com relação ao assunto, você pode consultar a 

Política de Anticorrupção, Fraudes e Conflitos, específica para tratar do tema.  

 

8. Comunicação de Situações Suspeitas e Política de Anti-retaliação  

Todos os colaboradores da Wirecard Brasil diante de uma situação, efetiva ou 

aparente, de conflito de interesses, lavagem de dinheiro, corrupção ou fraudes em geral, 

têm o dever de: 
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 Informar imediatamente à área de Compliance com a maior riqueza de detalhes 

possível; 

 Caso o evento tenha aparente participação de algum membro da área de 

Compliance, direcionar a comunicação mencionada acima diretamente para a 

Diretoria; 

 Colaborar no processo de análise das situações reportadas, fornecendo todas 

as informações, requeridas ou não, e que sejam necessárias ou relevantes; e 

Sempre consultar e esclarecer dúvidas sobre este tema junto à área de 

Compliance. 

A área de Compliance é preparada e apta a lidar com estas situações 

assegurando a correta e responsável condução do processo de análise e, quando 

aplicável, investigação.  

Ainda, é importante salientar que qualquer denúncia realizada de boa-fé, 

mesmo que não se confirme a suspeita, não acarretará em qualquer tipo de 

penalidade ao colaborador. 

 

9. Canal de Denúncias 

O Canal de denúncias é um canal de comunicação de atos presumidamente 

ilícitos ou os descumprimentos: 

 

 do Código de Conduta e Ética; 

 dos códigos e manuais setoriais; 

 de outros atos presumidamente ilícitos ou criminosos. 

 

Em particular, para informar uma denúncia o colaborador ou representante da 

instituição tem a sua disposição: 

O site https://www.canalintegro.com.br/wirecardbrasil/ - Canal da Verdade. 

 

Poderão ser realizadas denúncias de possíveis irregularidades incorridas pelo 

denunciado que estejam relacionadas com o exercício de sua atividade profissional.  

As comunicações que sejam enviadas ao canal de comunicação deverão conter 

as seguintes informações: 

 

 Questionário guia para reportar uma denúncia (opcional); 
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 Identificação do denunciado e descrição dos fatos denunciados; 

 Detalhes do denunciante (opcional); 

 Anexos (caso haja). 

 

As denúncias serão recebidas por um componente organizacional que assegura 

o anonimato e a confidencialidade das informações e da denúncia em si, e são 

repassados à organização através do Compliance que administrará e as inserirá no 

registro de denúncias, para realização de uma avaliação preliminar com a finalidade de 

verificar se: 

 Fazem referência a possíveis descumprimentos do Código de Conduta e 

Ética, de códigos e manuais setoriais ou de outros atos presumidamente 

ilícitos ou criminosos, sempre que se trate de descumprimentos que, por 

sua entidade, possam trazer consigo uma sanção ao colaborador ou à 

demissão disciplinar. 

 Não carecem, de forma expressa, de fundamento, e não se referem a 

meras opiniões pessoais ou avaliações subjetivas relacionadas a decisões, 

diretores ou políticas do Grupo que sejam alheias à finalidade deste Canal.  

 Toda investigação interna que seja iniciada através deste procedimento 

respeitará o sigilo e os direitos fundamentais das pessoas envolvidas. 

 

A Wirecard Brasil assegura a confidencialidade da identidade daqueles que 

façam uso deste canal, e que represálias não serão adotadas contra aqueles que o 

utilizem de boa-fé. 

 

10. Considerações Finais 

Este Código de Ética orienta para as melhores condutas e atitudes para diversas 

situações que podem ocorrer diariamente, buscando garantir a coerência com os 

princípios e valores da Wirecard Brasil.  

Por isso, o cumprimento deste Código é obrigatório e todos os colaboradores 

devem atestar a sua leitura e perfeita compreensão através da assinatura de Termo de 

Adesão específico. 

Ressaltamos que este Código não exaure todas as possíveis questões éticas 

relacionadas ao trabalho. Portanto, a Wirecard Brasil será sempre orientada pelo bom 
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senso e legislação aplicável para a aplicação de medidas disciplinares e 

responsabilização cabíveis.  

Em casos de dúvidas ou esclarecimentos sobre o conteúdo deste Código ou 

sobre a aplicação do mesmo em relação a algum assunto específico, a Diretoria ou a 

área de Compliance e Controles Internos da Wirecard Brasil devem ser consultadas. 
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