Código de Conduta Ética
O jeito Lift de fazer as coisas certas
Junho/21

“

É errôneo servir-se de meios imorais para
alcançar objetivos morais.
Martin Luther King

”

> Um recado do Victor Farias
Nossa Missão: Sermos a experiência financeira mais amada pelos empreendedores brasileiros até 2023
Nosso Propósito: Facilitar a vida financeira dos empreendedores
Nossos Valores: DNA, Liberdade, Excelência, Ousar, Donos, Diversidade.

Desta forma, nossa condução nos negócios deve estar aderente à missão, propósito e valores, materializados neste
Código de Conduta Ética. Cabe a cada um de nós conhecer e disseminar o cumprimento dessas diretrizes, com a
consciência de que não há jeito certo de fazer uma coisa errada.
O Código de Conduta nos guia para que vivenciemos os princípios fundamentais que baseiam o nosso sucesso. Por
favor, leia-o com atenção e considere o que está sendo apresentado. Caso tenha conhecimento de qualquer ação que
viole este Código, contamos com você para nos avisar.
A cultura do LiftBank assim como sua reputação nos diferencia dos demais participantes do mercado, e tem fornecido
uma base sólida para o nosso sucesso. Enquanto instituição financeira capixaba com atuação local e visão global, nossa
reputação é o nosso mais precioso ativo. Uma vez danificada ou perdida, é muito difícil restaurá-la.
Assim como você, eu tenho orgulho de fazer parte de uma Instituição com uma herança tão especial e um futuro tão
promissor. Juntos compartilhamos desde o 2018 um Sonho Grande. Nossa cultura e valores são nosso maior legado e
honram tanto a nossa história quanto nossas aspirações para o futuro, para o amanhã.
Mais do que um material de consulta, é um instrumento de trabalho que mostra a melhor forma de atuarmos. Ao
mesmo tempo em que indica a conduta esperada de nosso time.
Temos a certeza de que o nosso Código de Conduta Ética nos ajudará a construir uma organização ainda mais sólida e
confiável, capaz de apresentar resultados diferenciados obtidos com base na aliança entre desempenho e ética.
Contamos com você para desafiar a si mesmo e aos demais a avaliar condutas pela ótica dos valores da Instituição.
Contamos com você na construção do amanhã, hoje!

Victor Farias
Chief Executive Officer

Sobre o Código

>

Este Código de Conduta é uma declaração do compromisso do LiftBank com a integridade e os mais altos padrões
éticos. O Código define as normas de conduta que esperamos de todos os colaboradores e nos orienta a tomar as
decisões corretas na realização de nossos trabalhos.
Todo colaborador é responsável por entender e cumprir o Código. O Código e a nossa cultura, que têm como base os
principais valores do LiftBank, nosso DNA, orientam todas as suas ações.

>

Aplicabilidade do Código

Para efeitos deste Manual de Ética (“Manual”), “LiftBank” que abrange a Lift Pagamentos e todas as empresas
controladas e coligadas pelo LiftBank, bem como aquelas nas quais possui participação, seja direta ou indiretamente.
Este Manual de Ética aplica-se a todos os sócios, colaboradores, prestadores de serviço e integrantes de cargos de
administração ou gestão do LiftBank.
Em caso de dúvidas ou necessidade de aconselhamento, o Colaborador deve buscar auxílio junto ao Departamento de
Compliance ou área de RH. Lembrando que toda solicitação que dependa de autorização, orientação ou esclarecimento
do Departamento de Compliance deve lhe ser dirigida através do e-mail ‘sou@liftbank.com.br”, com antecedência
mínima de 2 (dois) dias úteis do prazo em que o Colaborador necessite da autorização, orientação ou esclarecimento.
O processo de comunicação é confidencial e as informações prestadas são tratadas com sigilo.
Em todos os canais de contato é possível registrar uma manifestação anônima, contudo, se você optar por se identificar,
a sua identidade será mantida em sigilo e somente será revelada aos gestores com sua prévia autorização.
Lembre-se que o relator é responsável pelas informações que reporta ao canal e deve fornecer o detalhamento
necessário para a apuração dos fatos e as evidências, sempre que aplicáveis. O denunciante de boa-fé será sempre
protegido contra retaliações.
Importante ressaltar que os infratores estarão sujeitos à aplicação de medidas disciplinares e judiciais.
Ao receber este Manual, o Colaborador firmará o “Termo de Compromisso” (Anexo I), comprometendo-se a zelar por
sua aplicação e observância. Lembrando que o Departamento de Compliance é o órgão responsável pelo cumprimento
das regras conditas neste Manual de Ética.
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Cultura fundada nos principais valores
No LiftBank, estamos comprometidos com o fomento e a manutenção de uma cultura baseada em seis valores
principais: DNA, LIBERDADE, EXCELÊNCIA, OUSADIA, DONOS e DIVERSIDADE. Viver esses valores significa, acima de
tudo, conduzir-se e conduzir as atividades comerciais de acordo com o texto e espírito das leis e regulamentos e
políticas da Empresa aplicáveis, e atuar com integridade para proporcionar com excelência um negócio de primeira
classe.
• Nossos clientes são nosso DNA
A melhor experiência é nosso sucesso
• Simplicidade é LIBERDADE
Nosso pensamento é simples, fazendo mais com menos
• EXCÊLENCIA não é suficiente
Ser o melhor é o ponto de partida, não o ponto de chegada
• OUSAR é nossa razão
Estar sempre procurando por algo diferente ou quase impossível
• Nós somos DONOS
Não somos funcionários, mas empresários desta empresa. Nós somos Lifters
• Nós acreditamos em DIVERSIDADE
A diversidade é uma riqueza, não um empecilho

>

Deveres

São deveres do time:
• Observar elevados padrões de honestidade, integridade, justiça e conduta profissional;
• Esforçar-se para manter e aprimorar sua competência profissional, atualizando-se permanentemente;
• Conhecer e respeitar todas as leis, regras, normas e regulamentos emanados pelos órgãos, entidades ou agências
governamentais e entidades de autorregulação que regulem e disciplinem a sua atividade profissional;
• Evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes;
• Informar claramente o formato e os princípios gerais dos processos de investimento pelos quais os títulos e valores
mobiliários são selecionados e as carteiras são formadas;
• Preservar a confidencialidade das informações prestadas pelos clientes no âmbito profissional; e
• Não violar nem permitir a violação direta ou indireta de referidas leis, regras, normas e regulamentos.

>

Manutenção dos principais valores do LiftBank

A reputação de integridade e excelência do LiftBank é essencial para o sucesso da Empresa. O risco à franquia surge
quando uma operação, prática comercial, cliente ou contraparte puder prejudicar a reputação do LiftBank. Os exemplos
de questões que podem gerar o risco à franquia incluem:
• Um cliente estar relacionado a uma suposta atividade de corrupção, lavagem de dinheiro ou outras atividades
inadequadas;
• Uma operação que não tenha teor econômico ou finalidade comercial adequados;
• Uma operação ou um cliente que levante preocupações significativas de risco ambiental ou social;
• Uma operação que levante preocupações significativas relacionadas a adequação ou impostos;
• Uma operação que levante preocupações significativas de conflito de interesses.
As questões determinadas de forma a representar um risco potencialmente significativo à empresa devem ser levadas
para análise e aprovação do Comitê de Ética competente, antes da realização do negócio. A aprovação do Comitê
poderá estar sujeita a limitações ou condições.
>

Ética

Como regra geral, nenhum Colaborador deve aceitar qualquer tipo de gratificação, presentes ou benefícios de terceiros
que possa gerar conflito de interesses com o Lift, especialmente nos casos de clientes, fornecedores ou até
concorrentes, salvo com expressa autorização do Departamento de Compliance.

Relacionamento com Clientes
Cumpre aos colaboradores do LiftBank, exercer suas atividades com boa fé, transparência, diligência e lealdade em
relação aos seus clientes. Sempre desempenhar suas atribuições de modo a buscar atender aos objetivos de
investimento de seus clientes; e evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com seus clientes.
O respeito aos direitos dos clientes deve traduzir-se em ações concretas que busquem a permanente satisfação de suas
expectativas em relação aos serviços prestados pelo Lift. A satisfação dos clientes é fundamental para a firma e, além
disso, tem impacto direto em sua imagem. Dessa forma, o Colaborador deve sempre procurar atender, em primeiro
lugar, os interesses dos clientes do LiftBank.
As relações com os clientes devem ser pautadas pela cortesia e eficiência no atendimento, controle rígido de riscos,
bem como pela prestação de informações claras e objetivas e pelo fornecimento de respostas rápidas, mesmo que
sejam negativas. Lembrando que todas as informações prestadas aos clientes devem ter fundamento legal, normativo e
ético nos termos deste Manual.
As informações relativas aos clientes do LiftBank são consideradas propriedade exclusiva desta, e estão protegidas pela
obrigação de manutenção de confidencialidade, nos termos prescritos pelo Termo de Compromisso e Confidencialidade
assinado pelo Colaborador.

Relacionamento com Concorrentes
Confiança, nossa regra não negociável. Também se aplica ao relacionamento dos Colaboradores com os concorrentes do
LiftBank, que deve ser pautado pelo respeito às regras e critérios vigentes no mercado.
Não serão divulgados comentários ou boatos que possam prejudicar os negócios ou a imagem de empresas
concorrentes, das quais exigiremos tratamento recíproco.
É vedada a divulgação de informação relevante ou de interesse do LiftBank a seus concorrentes, a não ser em casos
excepcionais, com autorização do Departamento de Compliance.

Relacionamento com Fornecedores
O LiftBank honrará os compromissos assumidos com seus fornecedores.
A escolha dos fornecedores deve ser orientada por critérios técnicos, profissionais, éticos e de interesse do LiftBank. Os
Colaboradores responsáveis pelo processo de escolha manterão cadastro atualizado de fornecedores, eliminando-se
aqueles sobre os quais existam dúvidas de conduta ou sobre seu comportamento ético.
O LiftBank envidará seus melhores esforços para que seus Fornecedores observem as praticas de “boa conduta”
contidos neste Código, por meio de cláusulas contratuais que integrarão os contratos de fornecimento e de prestação
de serviço a serem firmados pela Empresa.
A seleção e contratação de Fornecedores devem ser objeto de concorrência transparente e inequívoca, privilegiando a
competência técnica, a conformidade legal, a reputação ilibada e o comportamento ético do Fornecedor, visando ao
melhor retorno possível em termos de custo e qualidade para a Empresa e a boa gestão do risco de imagem.

R e l a c i o n a m e n t o n o A m b i e n t e d e Tr a b a l h o
O Colaborador deve zelar pela preservação de um ambiente de trabalho harmonioso e respeitoso, visando ao estímulo
do espírito de equipe e a constante busca pela melhoria de resultados.
As lideranças e administradores do LiftBank devem ser exemplos de conduta para os Colaboradores.
Os Colaboradores terão oportunidades iguais de desenvolvimento profissional, reconhecendo-se os méritos,
competências, características e contribuições de cada um.
O compromisso com as pessoas é um valor para o LiftBank. Seus Colaboradores próprios e de empresas parceiras
compartilham a responsabilidade de fazer da sustentabilidade um conceito aplicado à sua rotina. Da mesma forma, o
LiftBank busca oferecer as condições adequadas de trabalho e de desenvolvimento profissional, com iniciativas e
posturas alinhadas a este valor.

a) Conflitos de Interesse
As atividades externas e os deveres funcionais dos Colaboradores devem estar perfeitamente harmonizados de forma a
evitar conflitos de interesses, principalmente, de modo a não causar impacto adverso na sua relação com o Lift.
Os Colaboradores têm o dever de tomar decisões de negócio no melhor interesse do LiftBank e de seus acionistas
pensando no cliente em Primeiro Lugar, e não com base nos seus próprios interesses, e têm de informar o respectivo
supervisor acerca de qualquer interesse pessoal que possa advir no âmbito do desempenho dos seus deveres
profissionais.
É importante que todos os Colaboradores reconheçam e evitem conflitos de interesses durante a realização das suas
atividades profissionais.

b) Informações Privilegiadas
Informações confidenciais são informações que você cria, desenvolve, recebe, utiliza, descobre ou tem acesso em
virtude de seu trabalho no LiftBank, que não são de conhecimento geral do público e que são suficientemente sensíveis
de forma que a perda ou divulgação ou acesso não autorizados poderia resultar em dano legal, regulatório ou à
reputação do LiftBank ou de nossos clientes.
As informações privilegiadas podem ser obtidas no âmbito das funções e responsabilidades desempenhadas pelo
Colaborador ou de forma casual e inadvertida, e incluem informações não públicas sobre, por exemplo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

resultados financeiros;
planos ou orçamentos financeiros;
alterações de dividendos;
fusões ou aquisições;
alienações;
contratos ou planos estratégicos;
andamento de processos contenciosos;
alterações de grande escala ao nível da gestão, joint ventures e grandes contratos de negócio, ou
relações de negócio.

Adicionalmente, os Colaboradores têm sempre de garantir que as informações privilegiadas se encontram protegidas ou
conservadas em local fechado com cadeado, chave ou senha, de modo a impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
Obrigação de Proteger Informações Confidenciais
Você deve proteger todas as informações confidenciais, independente de modelo ou formato. Em especial, você deve
acessar somente as informações confidenciais de que você precisa e que está autorizado a acessar; transmitir as
informações confidenciais somente para funcionários e prepostos da Empresa com motivo comercial legítimo para
conhecê-las; e tomar as medidas razoáveis para evitar que pessoas não autorizadas obtenham as informações
confidenciais que você possui. Jamais encaminhe informações confidenciais para a conta de e-mail pessoal nem de
outra forma utilize seu e-mail pessoal para conduzir negócios da Empresa.
Sua obrigação de proteger nossas informações confidenciais continua mesmo após deixar seu emprego no LiftBank.

Um incidente de segurança da informação é qualquer evento que poderá resultar em perda, roubo ou aquisição de
informações confidenciais por uma parte não autorizada. Os exemplos incluem o acesso a informações externas às suas
responsabilidade profissionais, a perda de seu dispositivo portátil e o encaminhamento de comunicações eletrônicas ou
impressas por engano. Você deve informar imediatamente os incidentes de segurança da informação suspeitos ou
confirmados para a Equipe de Resposta a Incidentes por meio do iRespond@liftbank.com.br

c) Conduta fora da empresa
Como integrante dos quadros da Empresa, o Colaborador deve ser criterioso com sua conduta em ambientes públicos,
seja em circunstâncias de sua atividade profissional, seja em situações de sua vida privada, agindo com prudência e zelo
e não expondo a Empresa nem a própria carreira a riscos.

d) Discriminação no ambiente de trabalho
A Empresa cultiva um ambiente de respeito à dignidade, à diversidade e aos direitos humanos e adota políticas e
práticas que contribuem ativamente para a prevenção, o combate e a erradicação de formas degradantes de trabalho
(infantil, forçado e escravo). Coíbe a discriminação, assédio, desrespeito, exploração e preconceito de qualquer
natureza, seja de raça, religião, faixa etária, sexo, convicção política, nacionalidade, estado civil, orientação sexual,
condição física ou quaisquer outros.

e) Assédio Moral ou Sexual
Caracteriza-se assédio quando alguém em posição privilegiada usa dessa vantagem para humilhar, desrespeitar ou
constranger. O assédio moral ocorre quando se expõe alguém a situações de humilhação durante sua jornada de
trabalho. O assédio sexual visa obter vantagem ou favor sexual.
A Empresa não admite assédios, tais como sexual, econômico, moral ou de qualquer outra natureza, nem situações que
configurem desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento entre Colaboradores, independentemente de seu
nível hierárquico. O Colaborador que se considerar discriminado, humilhado ou alvo de preconceitos, pressão, práticas
abusivas ou em situação de desrespeito e sentir-se constrangido em tratar do assunto com seu superior hierárquico
deve comunicar o fato ao “Canal de Ética” colocado à sua disposição.

Relacionamento com a Comunidade
O Lift está comprometido com o desenvolvimento econômico e social das comunidades em que atua.
É compromisso de todos os Colaboradores agir de acordo com os nossos valores e manter canais de diálogo
permanentemente abertos com todas as comunidades em que estamos presentes.
O investimento em projetos sociais, culturais e ambientais deve ser orientado pelas reais demandas das comunidades,
além de estar alinhado às diretrizes do LiftBank, de forma a atender a projetos efetivamente comprometidos em
promover a transformação social. O LiftBank incentiva a participação de seus Colaboradores em programas de
voluntariado.

Relacionamento com o Governo
O LiftBank não exerce atividades político-partidárias e não dará seu apoio financeiro em qualquer forma a partidos
políticos e/ou candidatos, exceto quando previamente acordado pela Diretoria e devidamente divulgado no site do
Tribunal Superior Eleitoral, conforme previsão legal. Nem tampouco oferecerá qualquer valor para funcionário do
governo com intenção de se obter qualquer vantagem para o Lift ou para seus Colaboradores.
O fornecimento de informações a todas as esferas de governo, incluindo órgãos públicos municipais, estaduais e
federais, deve ser efetuado sempre por escrito, mediante protocolo e com a devida orientação da Diretoria.
O LiftBank reserva-se o direito de manifestar-se publicamente sobre políticas e decisões governamentais que possam
afetar o andamento dos negócios e o relacionamento com Colaboradores, Clientes ou Acionistas. Esse ato, porém,
somente poderá ser exercido ou autorizado aos Colaboradores pela Diretoria do LiftBank.
As atividades políticas dos Colaboradores devem ocorrer estritamente dentro do âmbito pessoal, sem qualquer conexão
ou mesmo sugestão de apoio do LiftBank. Opiniões políticas públicas devem deixar claro que não representam a
posição do LiftBank.
O Colaborador não deve utilizar o nome do LiftBank no trato de assuntos pessoais de qualquer natureza no seu
relacionamento com o governo.

Relacionamento com a Imprensa
O LiftBank trabalha para manter um relacionamento produtivo, transparente e saudável com a mídia, sempre com
muito profissionalismo, disposição e investimento.
Caso ocorra alguma ocorrência ou denúncia com relação à imagem ou aos produtos/serviços do LiftBank:
• Avaliaremos a veracidade dos fatos;
• Manteremos uma comunicação transparente e tempestiva com a imprensa;
• Informaremos a todos os Colaboradores, Clientes, Fornecedores, imprensa, sociedade
e governo sobre o fato
ocorrido; e
• Divulgaremos as ações tomadas para solucioná-lo.
A Diretoria definirá, em até 24 horas, o melhor porta-voz para representar a Empresa perante a imprensa, de acordo
com o fato ocorrido.
Toda e qualquer comunicação à imprensa, seja ela escrita ou oral, deverá ser previamente aprovada pela Diretoria.
O Colaborador não deve utilizar o nome do LiftBank perante a imprensa, independente do assunto abordado, sem a
devida aprovação acima mencionada.

Diversidade e Inclusão
O LiftBank está comprometida em proporcionar um ambiente de trabalho que promova a diversidade e a inclusão, onde
todos sejam tratados com dignidade e respeito.
Nossas políticas promovem oportunidades iguais de trabalho sem discriminação ou assédio com base em raça, cor,
religião, crença, idade, sexo, gênero, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, nacionalidade, cidadania,
deficiência, estado civil ou união estável, gravidez, licença-paternidade ou maternidade remunerada, status de veterano
ou militar, informações genéticas ou qualquer outra característica protegida por lei.
Incentivamos você a participar dos programas e atividades patrocinados pela Empresa para promover a diversidade e
inclusão.

Presentes, entretenimentos e Despesas
Presentes e entretenimento podem fomentar uma boa relação comercial. Contudo, eles devem ocorrer somente em
conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis; bem como e não deverão constituir uma obrigação,
expectativa ou incentivo inapropriado ou frequentes ou generosos a ponto de parecerem inadequados.
Presentes entre os colaboradores não devem comprometer, ou parecer comprometer, a integridade do relacionamento
profissional ou resultar em situações de conflito de interesses reais ou potenciais.
Eventos comerciais devem proporcionar uma oportunidade de interação substancial e aprimoramento do nosso
relacionamento com clientes. Portanto, ao realizar um evento comercial, você deve estar presente com o cliente ou, ao
participar de um evento de um cliente, o cliente deve estar presente com você; caso contrário, o evento é considerado
um presente sujeito e estará sujeito às limitações.
Não é permitido realizar contribuições beneficentes em troca de qualquer benefício à Empresa ou a um cliente.
Qualquer contribuição beneficente realizada pelo LiftBank em nome ou a pedido de um cliente deve ser previamente
autorizada.
Você é responsável por analisar suas despesas, a fim de garantir que respeitem as políticas da Empresa, sejam
registradas de forma precisa, façam o devido sentido em termos comerciais e sejam adequadamente aprovadas e
processadas. Você não pode aprovar suas próprias despesas. Qualquer declaração falsa ou fraudulenta de despesas é
motivo para ação disciplinar, podendo, inclusive, resultar em rescisão do contrato de trabalho.

Corrupção
Entende-se por corrupção qualquer ato que envolva a promessa, oferta ou entrega, direta ou indireta, de qualquer
vantagem indevida a um agente público com o objetivo de obter um benefício. Para fins de investigação interna, casos
de vantagens indevidas (oferecer ou receber) envolvendo terceiros, sejam eles funcionários públicos ou do setor
privado, serão tratados como corrupção.
No LiftBank a tolerância com corrupção é inexistente. Caso seja testemunhada uma atividade corrupta ou exista a
suspeita de qualquer ação inadequada realizada por um Colaborador ou Fornecedor é seu dever denunciar
imediatamente com o máximo de detalhes possíveis para nosso time de Compliance.

>

Preocupações Legais e Éticas e Denúncia de Conduta Imprópria
Cada um de nós tem a obrigação de comunicar, durante nosso trabalho, se encontrarmos uma situação que levante
preocupações jurídicas ou éticas. Isso inclui uma possível fraude ou outra irregularidade dentro da Empresa ou por
parte de um terceiro.
Caso você tenha preocupações quanto a uma possível violação deste Código ou de uma política da Empresa, sua
responsabilidade é informar imediatamente, no mínimo, sua liderança, um membro do Comitê de Ética, o
representante de Gente, Gestão e Cultura ou um contato designado em uma política ou procedimento específico
O LiftBank incentiva aos colaboradores a se identificarem momento de expor suas preocupações para que as
informações possam ser analisadas de forma imediata e cuidadosa. A Empresa tratará todas as preocupações relatadas
com a maior confidencialidade possível, inclusive, limitando a divulgação da identidade da pessoa que comunicou a
preocupação, de acordo com as leis aplicáveis e nosso compromisso de realizar uma análise cuidadosa de quaisquer
questões identificadas.

Denúncia de Preocupações sobre a Conduta da Administração da Empresa
Caso suas preocupações estejam relacionadas à conduta de um executivo sênior ou membro do Conselho de
Administração do LiftBank, você pode denunciar suas preocupações ao Diretor Financeiro e Jurídico. As preocupações
envolvendo o Diretor Financeiro e Jurídico devem ser denunciadas ao Conselheiro Independente ou ao Presidente do
Comitê de Auditoria. As informações sobre como entrar em contato com o Conselho de Administração.

Compromisso de Não Retaliação
Nosso sucesso contínuo depende da comunicação aberta de preocupações pelos colaboradores sem medo de
retaliação. A Empresa leva as alegações de conduta imprópria a sério, contanto que tenham sido feitas de boa-fé, e
proíbe a retaliação ou vitimização de qualquer pessoa que comunique uma preocupação.

>

Como conduzimos nosso negócio

C o n d u t a G u i a d a p o r N o s s a C u l t u r a e Va l o r e s
Buscamos aderir aos mais altos padrões de conduta ética. Nosso compromisso com a conduta ética significa que
cumprimos o texto e espírito das leis e regulamentos aplicáveis. Esses princípios são a marca registrada da cultura do
LiftBank e refletem nosso compromisso de fazer o certo e colocar os clientes em primeiro Lugar.
O Comitê de Cultura, Valores e Conduta do LiftBank, composto pela alta administração da Empresa, supervisiona a
estrutura cultural de toda a empresa, e suas responsabilidades incluem a supervisão de iniciativas tais como conversas
sobre cultura programas relacionados ao desempenho.
Os resultados das principais iniciativas são relatados. Cada um de nós é responsável por endereçar o Risco de Conduta:
• Cumprindo as normas de conduta locais relevantes, inclusive agindo com integridade, habilidade devida, cuidado e
diligência em todos os momentos e observando as normas adequadas de conduta no mercado;
• Atentando a quaisquer possíveis consequências negativas que nossas ações ou as ações de outros podem ter sobre
nossos clientes, os mercados ou do LiftBank;
• Identificando e relatando possíveis incidentes de risco de conduta.
A Empresa possui processos para ajudá-lo a identificar, gerir e denunciar um risco de conduta. Caso identifique
quaisquer preocupações, independentemente de afetarem sua unidade de negócio ou outras, você deve informá-las
por meio de um dos canais de escalonamento descritos acima.

>

Padrão Ética de Conduta

Ao tratar com fornecedores, clientes e terceiros em geral, os Colaboradores devem evitar situações que possam
provocar conflitos entre seus interesses pessoais e os do LiftBank. A prevenção de situações de conflito, mesmo que
hipotéticas ou potenciais, é um dever do Colaborador.
Os Colaboradores devem atuar sempre em defesa dos interesses do LiftBank, mantendo sigilo sobre os negócios,
operações e informações relevantes. As atitudes e comportamentos dos Colaboradores devem refletir sua integridade
pessoal e profissional, jamais colocando em risco a segurança financeira, patrimonial e a imagem do LiftBank.
São condutas esperadas e compatíveis com os valores do LiftBank:
(a) reconhecer os erros cometidos e comunicar, em tempo hábil, ao superior imediato;
(b) questionar as orientações contrárias aos princípios e valores deste Manual;
(c) apresentar sugestões com o objetivo de aprimorar a qualidade do trabalho e dos resultados do LiftBank; e
(d) comunicar ao Departamento de Compliance as atitudes antiéticas ou ilegais de que venha a ter conhecimento, bem
como as situações que possam caracterizar conflitos de interesse.

>

At u a l i z a ç õ e s

O presente código será revisada a cada 3 (três) anos ou em período inferior, caso venha a ser necessário considerando
os princípios e diretrizes aqui previstos, bem como a legislação aplicável.
>

Te r m o s d o C ó d i g o

Este Código faz parte dos termos e condições de sua contratação e rege suas atividades do LiftBank. Ele também
abrange algumas obrigações subsistentes caso você deixe o LiftBank. Você é responsável por seguir este Código e todas
as políticas e procedimentos aplicáveis a você. Quando você é contratado ou no mínimo anualmente depois disso, você
deve reconhecer que leu, entendeu, cumpre e concorda em cumprir este Código.
Este Código e suas disposições são aplicáveis a você mesmo se não fornecer seu reconhecimento. Este Código não é um
contrato que garante seu emprego ou confere quaisquer privilégios, direitos ou benefícios especiais.

>

Consequências da Violação deste Código

Caso você viole este Código ou qualquer outra política ou procedimento do LiftBank, você poderá estar sujeito a ação
disciplinar, incluindo o cancelamento de remuneração diferida concedida anteriormente e/ou rescisão de seu contrato
de trabalho. Você também pode ser responsabilizado pela ação (ou omissão) de outros, se estava ou deveria estar
ciente de sua conduta imprópria. Suas atividades também poderão ser informadas a órgãos reguladores e outras
autoridades governamentais, que podem resultar em investigações regulatórias ou criminais. Isso pode resultar em sua
responsabilização pessoal e aplicação de multas, desqualificação do trabalho no setor de serviços financeiros e/ou pena
de reclusão.

>

A N E XO I
TERMO DE COMPROMISSO

Através deste instrumento eu, ______________________________________, inscrito no CPF sob o no
_________________, declaro para os devidos fins que:
1. Recebi por meio eletrônico uma versão atualizada do Manual de Ética (“Manual”) do LiftBank, datado de
[
], cujas regras e políticas me foram previamente explicadas e em relação às quais tive oportunidade de
esclarecer minhas dúvidas. Li e compreendi as regras estabelecidas no Manual e comprometo-me a observá-las no
desempenho de minhas funções.
2. Comprometo-me, ainda, a informar imediatamente ao LiftBank, conforme procedimentos descritos no Manual,
qualquer fato de que venha a ter conhecimento que possa gerar algum risco para a imagem do LiftBank, ou cuja
comunicação seja determinada pelo Manual.
3. Estou ciente de que a não observância do Manual poderá caracterizar falta grave, passível de punição com as
penalidades cabíveis, inclusive desligamento ou demissão por justa causa.

Vitória (ES), [

] de [

] de 20[ ].

_______________________________________
[COLABORADOR]
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