CÓDIGO DE ÉTICA
DO FORNECEDOR

CÓDIGO DE ÉTICA
DO FORNECEDOR

Introdução
O PINE focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo com seus clientes e com
atendimento especializado através de produtos customizados considera que seus fornecedores
possuem um papel de extrema importância nos processos internos do Banco agregando valor
aos serviços e soluções financeiras disponibilizadas.
Os termos deste código de ética indicam o padrão esperado no exercício profissional, sendo
aplicável a todos os fornecedores do PINE.
As diretrizes de conduta ética estão sedimentadas em valores e princípios incorporados à
cultura dessa organização, tais como: a credibilidade, integridade, confiança, profissionalismo,
transparência, legalidade e lealdade.
Portanto, pedimos que leia este código de ética com atenção e sempre o consulte quando houver
necessidade, uma vez que ele contém informações importantes enquanto fornecedor do PINE.
Para fins deste código, são considerados “Fornecedores” as pessoas físicas ou jurídicas a
qualquer título, fornecedores em geral, consultores, parceiros e/ou terceiros que prestam
serviços para o PINE.
Todo contrato ou acordo com qualquer fornecedor deverá ser realizado em estrita conformidade
com este código, que inclusive será encaminhado para ciência do respectivo fornecedor contratado.
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Missão, visão e valores
Somos pessoas engajadas e empreendedoras trabalhando para entregar produtos e soluções
financeiras com agilidade, expertise e conhecimento profundo que adquirimos há mais de 20 anos
no mercado Corporate.
Somos sólidos, transparentes e focamos no relacionamento de longo prazo com nossos clientes.

Como pensamos
Parceria
Transparência
Respeito
Profissionalismo
Empreendedorismo
Compromisso

Próposito
Ser um banco alinhado com o seu tempo, que coloca o cliente no centro de tudo o que faz, sempre
entregando produtos e soluções financeiras rápidas, com expertise e conhecimento profundo, que
se traduzam em geração de valor.

03

CÓDIGO DE ÉTICA
DO FORNECEDOR

Sumário
1. Definição...................................................................................................... 5
2. Público alvo................................................................................................... 5
3. Vigência....................................................................................................... 5
4. Atendimento às normas de conduta....................................................................... 5
5. Ética e compromisso com a legislação.................................................................... 6
		Conflito de Interesses....................................................................................... 6
		Oferta de brindes e presentes............................................................................. 6
		Concorrência desleal........................................................................................ 7
		Combate à corrupção e fraudes........................................................................... 7
		Prevenção à lavagem de dinheiro......................................................................... 8
		Meio ambiente............................................................................................... 8
6. Direitos Humanos............................................................................................ 9
		Condições de trabalho...................................................................................... 9
		Trabalho escravo e infantil................................................................................. 9
7. Sigilo e Confidencialidade................................................................................... 9
		Sigilo e confidencialidade das informações.............................................................. 9
		Segurança da informação.................................................................................. 10
8. Sanções....................................................................................................... 10
9. Canais de comunicação..................................................................................... 10
Anexo I

04

CÓDIGO DE ÉTICA
DO FORNECEDOR

1. Definição
Estabelecer padrões éticos e explicitar princípios e valores que devem conduzir toda e
qualquer decisão ou atividade exercida pelos fornecedores do Conglomerado PINE.
Este código foi desenvolvido para reafirmar a importância de boas práticas de governança
corporativa e manter relações sustentáveis de longo prazo com nossos fornecedores.

2. Público alvo
Este código é aplicável a todos os fornecedores que possuam relacionamento com o PINE.

3. Vigência
O presente código entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo vigente por prazo
indeterminado ou até sua atualização no site institucional do PINE.

4. Atendimento às normas de conduta
Esperamos que nossos fornecedores:
Conheçam e sigam as leis e normas vigentes aplicáveis aos seus negócios;
Honrem as obrigações comerciais acordadas, gerenciando eventos inesperados de forma proativa;
Conduzam suas atividades com profissionalismo, honestidade e de forma apropriada alinhada
com as melhores práticas de mercado;
Alertem prontamente ao PINE sobre assuntos e/ou problemas que possam .ter consequências
legais e/ou causar danos à imagem do PINE;
Aplique os melhores esforços junto aos seus prestadores de serviços, promovendo e disseminando
os princípios éticos deste código;
Repudiem e coíbam qualquer ato discriminatório relacionado à raça, religião, cor, .classe social,
sexo, idade ou qualquer outro;
Zelem pelo sigilo e confidencialidade das informações a respeito do PINE obtidas no âmbito de
suas atividades, prevenindo a sua divulgação não autorizada.
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4. Atendimento às normas de conduta
O PINE acredita na postura ética de seus fornecedores e exige que certas atitudes, devem
ser evitadas.
NÃO esperamos que nossos fornecedores:
Descumpram com suas obrigações contratuais;
Utilizem palavras ou tenham comportamentos injuriosos, que possam ferir a dignidade de qualquer
pessoa ou instituição;
Pratiquem quaisquer jogos nas dependências do PINE;
Tenham desavenças de caráter pessoal com profissionais do PINE, clientes e demais fornecedores;
Façam uso de drogas, substâncias ilegais e/ou bebidas alcoólicas nas instalações do PINE.

5. Ética e compromisso com a legislação
Conflito de interesses
Os interesses pessoais jamais poderão estar sobrepostos aos interesses corporativos, evitando-se
assim situações de conflito que comprometam a imagem do PINE.
Conflito de interesses é caracterizado por qualquer circunstância, negócio, transação ou
relacionamento que envolva direta ou indiretamente o fornecedor e o interesse particular de
qualquer profissional do PINE considerado inadequado.
O fornecedor deve notificar imediatamente o PINE sobre qualquer caso que caracterize um
possível conflito de interesses, do qual tenha conhecimento.
Oferta de brindes e presentes
Os profissionais do PINE são orientados a comunicar a área de Compliance referente a qualquer
brinde e/ou presente recebido de fornecedores que ultrapassem o valor de US$ 100,00
(cem dólares).
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5. Ética e compromisso com a legislação
Concorrência desleal
Prezamos pela livre concorrência entre seus fornecedores, não sendo aceitos atos de espionagem
empresarial, formação de cartéis, bem como quaisquer outras práticas que comprometam ou
possam afetar a imagem dos concorrentes.
Além disso, esperamos que nossos fornecedores não utilizem em divulgação .ou publicidade,
o uso do nome, marca e logomarca do PINE em qualquer meio .de comunicação, sem prévia
e expressa autorização do PINE.
Combate à corrupção e fraudes
Rejeitamos qualquer prática fraudulenta ou forma de corrupção direta ou indireta, .buscando
sempre a transparência nas questões que afetam nossos negócios, estabelecendo .mecanismos
de governança corporativa para evitar riscos de imagem ao PINE.
Visando reduzir a exposição do PINE aos riscos de conformidade, legal, imagem .e reputação,
são estabelecidas diretrizes para o combate à corrupção e suborno, .exigindo padrões mínimos
de comportamento de seus profissionais frente a situações .que possam envolver ou caracterizar
qualquer ato ilícito.
Os fornecedores devidamente autorizados agindo em nome ou em benefício do PINE deverão
ser informados contratualmente sobre este código, comprometendo-se estar aderente a todas
as regulamentações que tratam de atos lesivos contra a administração e patrimônio público.
É expressamente vedado aos nossos fornecedores, ofertar, pagar, prometer, dar, transferir,
autorizar, solicitar ou receber qualquer pagamento impróprio, vantagem indevida, suborno,
propina e induzimento impróprio ou ilegal, direta ou indiretamente para qualquer .profissional
do PINE ou funcionários de Governo, bem como falsificar documentos, realizar ou estar
envolvido em atividades ou condutas ilegais como evasão fiscal, .sonegação, contrabando,
entre outros atos ilícitos.
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5. Ética e compromisso com a legislação
Prevenção à lavagem de dinheiro
A Lavagem de Dinheiro consiste no conjunto de processos que visam o desligamento dos
recursos obtidos de forma ilícita de sua origem criminosa dando uma aparência de legitimidade
a estes recursos.
Caracterizam-se crimes de lavagem de dinheiro ocultar ou dissimular a natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes,
direta ou indiretamente, de infração penal.
O PINE estabeleceu políticas e procedimentos para prevenir quaisquer atividades ilícitas
e proteger a imagem da instituição perante profissionais, clientes, parceiros, fornecedores, 		
reguladores e a sociedade. Para este fim, adotamos processos, sistemas, capacitação dos
profissionais, além de uma estrutura de Governança Corporativa em cumprimento às normas
e regulamentações vigentes.
Todos os profissionais, incluindo os fornecedores, são responsáveis por agir em conformidade
com os processos e controles existentes e com as diretrizes estabelecidas nas regulamentações
de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.
Meio ambiente
O PINE assume compromisso com as legislações ambientais e, portanto, acredita que seus
fornecedores também sejam responsáveis socialmente por tratar as questões ambientais
de maneira consciente, de forma ética e sustentável.
Esperamos que nossos fornecedores desenvolvam níveis de consumo sustentáveis,
incorporando ao longo do ciclo de vida de bens e serviços as melhores alternativas de
maneira a minimizar impactos sociais e ambientais, proporcionando a redução de geração
de resíduos, emissão de poluentes e garantindo que seus serviços ou produtos não
coloquem em risco as próximas gerações.
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6. Direitos Humanos
Condições de trabalho
Esperamos que nossos fornecedores proporcionem condições dignas de trabalho, como carga
horária, remuneração e benefícios, respeitando a legislação trabalhista e cumprindo também
com as regulamentações de saúde e segurança do trabalho.
Trabalho escravo e infantil
O PINE é contra qualquer tipo de trabalho não remunerado forçado, infantil (trabalho irregular
de adolescentes menores de 16 anos, exceto menores aprendizes) ou que desrespeite as regras
da Organização Internacional do Trabalho e Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas,
bem como também não são aceitas condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas
e servidão por dívida.

7. Sigilo e Confidencialidade
Sigilo e confidencialidade das informações
As informações sobre negociações, contratos, documentos, anotações, arquivos, registros,
informações verbais, arquivos eletrônicos ou material semelhante, obtidas pelos nossos
fornecedores no exercício de suas atividades, relacionadas ao PINE e seus clientes, em hipótese
alguma, poderão ser divulgadas a terceiros não autorizados. A confidencialidade se estende após
o término de contrato ou até que as informações tornem-se públicas.
São considerados exemplos de informações confidenciais, desde que não disponibilizadas ao
público, por qualquer meio de comunicação, como:
Dados estatísticos, jurídicos, contábeis e financeiros;
Dados técnicos, operacionais e comerciais sobre produtos e serviços existentes ou em
desenvolvimento;
Planejamento estratégico, comercial e orçamentário; e
Resultados de pesquisas de mercado.
Caso nossos fornecedores tenham dúvidas sobre a natureza confidencial de determinada
informação, deverão entrar em contato com a área de Compliance do PINE, para os
esclarecimentos necessários.
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7. Sigilo e Confidencialidade
Segurança da informação
A informação é um dos principais patrimônios no mundo dos negócios. Um fluxo de informação
de qualidade é capaz de decidir o sucesso de uma instituição, mas esse poder, somado à crescente
facilidade de acesso, faz desse “ativo” um alvo de constantes ameaças internas e externas.
A Segurança da Informação é a proteção dos ativos de informação contra todos os tipos
de ameaças para garantir a continuidade dos negócios, minimizando os riscos e maximizando
o retorno sobre os investimentos e as oportunidades de negócios.
Portanto, esperamos que nossos fornecedores estejam sempre atentos as melhores práticas
de mercado, bem como atendam os requisitos mínimos do PINE sobre Segurança da Informação.

8. Sanções
O atendimento a este código é condição fundamental para ser fornecedor do PINE.
A violação das regras e princípios descritos neste código poderá implicar na rescisão dos
contratos, propostas e relacionamentos estabelecidos dos fornecedores com o PINE, além
de sujeitar seus autores a medidas disciplinares e/ou penalidades, com base em normativos
internos do PINE, legislação trabalhista, civil e penal, legislação anticorrupção nacional
e internacional aplicável e correlatas, conforme o caso.

9. Canais de comunicação
Possuímos um canal de denúncia externo destinado à comunicação de indícios de ilicitudes tais
como fraudes, corrupção, concorrência desleal e/ou práticas suspeitas e práticas consideradas
antiéticas que violem este código e a legislação vigente.
Eventuais desvios de conduta ética previstos neste código devem ser comunicados através do canal
de denúncia, que está disponível no site institucional do PINE em: https://www.pine.com/denuncia
Asseguramos que todas as denúncias recebidas serão tratadas de forma sigilosa, não havendo
necessidade identificação.
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Anexo I
TERMO DE CIÊNCIA E ADESÃO AO CÓDIGO DE ÉTICA DO FORNECEDOR
Eu
portador do cpf
representante legal da empresa
inscrita no cnpj
declaro:

,
,
,

para todos os fins, ter recebido neste ato cópia integral do Código de Ética destinado aos
Fornecedores do Conglomerado PINE. Declaro também que tomei conhecimento das disposições
e me comprometo a cumpri-las integralmente. Adicionalmente, declaro estar ciente, e me
comprometo a seguir as diretrizes estabelecidas neste documento em todas as situações
que estejam direta ou indiretamente dispostas no contrato firmado entre as partes, e tenho
conhecimento de que eventuais infrações a este código serão avaliadas e penalizadas de acordo
com a regra descrita neste código. Comprometo-me também desde já a comunicar qualquer
conflito de interesse que possa existir entre ambas as partes e qualquer outra com quem
mantenha relacionamento pessoal ou de estreita amizade em outras áreas do Conglomerado PINE.

Local e data:

Assinatura:

[Nome Completo e CPF do Representante Legal]
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