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Tenham garra para defender este Código de Ética e 

Conduta. Lembrem-se: quaisquer que sejam, são as 

suas ações que refletirão a empresa que somos. 

Agradecemos e contamos com o seu compromisso 

para seguirmos em frente fazendo o certo.

 

Fazer o certo é nossa obrigação. Não aceitamos atalhos 

ou práticas que contrariem nossos princípios e a nossa 

cultura. Portanto, é de extrema importância que vocês 

compreendam o conteúdo desse Código de Ética e 

Conduta. Ele foi elaborado para abarcar todas as 

situações que presenciamos na execução das nossas 

atividades. É nosso dever treinar e orientar as pessoas 

que se sujeitam a ele. É dever de todo colaborador estar 

ciente e agir em conformidade com o que ele 

estabelece. Em caso de dúvidas, desconforto ou se 

presenciar alguma irregularidade não hesitem em 

perguntar ou relatar o fato imediatamente ao seu líder.

aqui na Precato zelamos por nossa reputação e, por 

isso, atuamos como um time quando o assunto é 

defender a nossa cultura e valores. 

Cada um precisa e deve entender quais são as suas 

atribuições e quais as atribuições dos seus colegas, 

como elas se complementam e como devemos nos 

portar em cada situação em que atuamos.

 

Nossas relações com investidores, colaboradores, 

fornecedores e, acima de tudo, com nossos clientes são 

pautadas pela transparência. Trabalhamos fornecendo 

informações claras e precisas para que todos possam 

interagir com a nossa empresa em total conformidade 

legal. Para nós, sonhar grande exige que executemos o 

nosso trabalho obrigatoriamente de forma íntegra e 

ética, pois não há crescimento que se sustente sem 

esse tipo de conduta.

André Sana e Bruno Guerra

Colaboradores,
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Nosso manifesto

Nós somos a Precato.

Somos fruto da inquietação, viemos para realizar mais.

Construímos juntos a mudança das nossas vidas, e dos 

nossos clientes. Somos um time com alta capacidade de 

execução. E sempre há espaço para quem sonha grande. 

Construímos um ambiente incrível, divertido e leve.

Para os desavisados nossa confiança pode soar como 

arrogância. Preferimos provar o contrário com garra e 

persistência.

Incentivamos a liberdade com responsabilidade. 

Resolvemos problemas de forma criativa e inovadora. 

Somos transparentes, e ponto. Somos a Precato, e só 

quem é, entende.

Encaramos grandes desafios de frente, nos divertindo no 

caminho.
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1.1 Quem somos

 

 

Somos um time de jovens engajados, e assim, 

vivenciamos um ambiente divertido e desafiador. A 

NOSSA CULTURA É FORTE e com ela nosso time rompe 

barreiras e se desenvolve diariamente.

 

Trabalhamos fazendo o certo e batemos de frente com 

um mercado que se perde na falta de clareza das 

informações que são passadas. 

Lidamos com vidas, e acreditamos que cada uma é 

única e merece o nosso total respeito. Estamos aqui 

para servir, OFERECEMOS CRÉDITOS DE FORMA 

TRANSPARENTE, levando soluções e oportunidades para 

o Brasil inteiro.

Nascemos em 2019 com a missão de desenvolver 

talentos e através da tecnologia levar soluções 

financeiras a todo Brasil.

Temos um compromisso firmado com a . INOVAÇÃO

 

Estamos aqui para SIMPLIFICAR UM MERCADO 

EXTREMAMENTE BUROCRÁTICO, e para isso, temos a 

tecnologia como nossa principal aliada. A tecnologia 

nos conecta uns aos outros e essa conexão se estende 

pelo mundo. Dessa forma, trazemos o que há de melhor 

para nossos clientes e para nossas operações, com 

mais agilidade, segurança e a melhor experiência. 
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1.2 Nossos valores

#GARRA

Desistir nunca será uma opção.

Sonhamos grande e levamos este pensamento para 

todos que estão à nossa volta, sempre questionando:

#SONHO GRANDE

 

"Qual é o SEU SONHO? O que você precisa para realizá-lo?"

Nos conectamos diariamente com diferentes realidades, e 

temos como meta transformá-las positivamente. Somos 

focados e para a gente, meta boa é meta batida.
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Lutamos contra um mercado pouco transparente. Está aí 

um dos nossos grandes diferenciais: jogamos limpo o jogo 

dos justos.

#TRANSPARÊNCIA

 Fazer o que é certo é a nossa premissa básica, não 

aceitamos atalhos ou práticas que contrariem nossos 

princípios e a nossa cultura. 

 

Nosso #time é composto por jovens EXTRAORDINÁRIOS que 

não se contentam com uma vida contida. Nascemos para 

ser GRANDES. 

 

Nascemos para ser os melhores no que fazemos. Para a 

gente, não existem limites quando o assunto é transformar 

vidas.

 

Precato: de gente pra gente.

Nossa cultura é potente e com ela rompemos barreiras e 

disruptamos um mercado extremamente complexo e 

pouco transparente.

#TIME

Juntos somos mais fortes e essa FORÇA RESULTANTE nos 

leva além.
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2.1 Introdução

Nossas atividades se pautam pela integridade, confiança 

e lealdade, bem como pelo respeito e valorização do ser 

humano e sua privacidade. 

Temos como premissa trabalhar dentro de princípios 

éticos, buscando sempre manter sólida reputação, com a 

consciência de sua responsabilidade profissional e social.

O Código de Ética é a maneira através da qual 

estabelecemos os valores éticos que defendemos na 

Precato e os apresentamos a todos os Precater’s, clientes 

e as demais partes interessadas. Neste documento, 

definimos os mais elevados padrões de ética profissional, 

que devem ser seguidos e promovidos por todos os 

funcionários, gestores, consultores, estagiários e co-

founders. 

Código de Ética e Conduta da Precato;

Ÿ Não tolerar qualquer situação contrária ao 

Ÿ Ter uma atuação íntegra, honesta e profissional.

Ÿ Conhecer e estar em conformidade com as demais 

Políticas e Diretrizes da Precato;

Ÿ Reportar quaisquer dúvidas ou situações que 

possam representar ou ser interpretadas como 

contrárias à legislação e/ou ao Código de Ética e 

Conduta.

Ÿ Ser responsável por todos os seus atos e agir 

guiado pelos nossos princípios e valores;

CONDUTAS ESPERADAS
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2.2 Objetivo

Este Código de Ética e Conduta visa evidenciar e a 

reforçar os valores éticos da Precato, sua identidade 

organizacional e os princípios que orientam a condução 

de suas atividades. Todos os demais compromissos 

expressos pela Precato por meio de normas, regimentos, 

regulamentos e políticas, igualmente alinham-se ao 

presente conjunto de valores e nele se inspiram.
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2.3 Nosso compromisso

Na Precato, temos o compromisso diário de desenvolver e 

aprimorar uma cultura organizacional fundamentada na 

ética e integridade. Nossos negócios são conduzidos de 

acordo com os valores mais elevados, pois acreditamos 

que não podem haver atalhos éticos no caminho da 

nossa empresa, onde todos se orgulham em trabalhar.

Nós, fundadores e sócios, reforçamos nosso compromisso 

pessoal de tomar as decisões de negócios baseados nos 

princípios éticos e legais e o comprometimento de toda a 

nossa equipe com a ética e integridade. Atuação ética e 

íntegra é dever de todos!

Acreditamos que a corrupção prejudica a sociedade em 

várias formas, causando danos nas áreas política, 

econômica e social. Não compactuamos com a 

corrupção ou com qualquer ato contrário à Lei e à ordem.
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2.4  Quem deve seguir nosso Código

2.5 Divulgação

O Código contempla regras gerais de conduta que devem ser respeitadas e nortear o comportamento dos membros 

sejam Fundadores, Sócios, Gestores, estagiários, prestadores de serviços, e por qualquer pessoa que atue em nome da 

Precato. Todos os profissionais, sejam eles dirigentes ou colaboradores, devem estar comprometidos com a disseminação 

e a prática desses padrões éticos e morais.

O Código de Ética e Conduta foi aprovado pelo Conselho Consultivo em 29/01/2021, com vigência imediata.

É nossa responsabilidade dar ciência a todos os colaboradores sobre este Código de Ética, mantendo registro da ciência e 

concordância dos mesmos, além de promover a ampla divulgação do Código e suas atualizações ao corpo funcional da 

empresa, clientes, prestadores de serviços e fornecedores. A área de Compliance deve ser envolvida 

(compliance@precato.com.br) caso haja algum tema que gere dúvida ou não esteja contemplado neste Código.



3.

O Código
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3.1 Informações

Aqui na Precato, protegemos a privacidade de 

colaboradores, clientes, fornecedores e de todos os 

titulares de informações que sejam controlados por nós 

para a realização do processo de compra dos precatórios, 

seguindo todas as informações contidas neste código, 

sendo sempre necessário que os seguintes princípios 

básicos sejam respeitados:

Confidencialidade: assegurar que a informação seja 

acessível somente por quem tem autorização de acesso e 

utilizada para finalidade específica;

Integridade: assegurar que a informação não seja 

alterada ou utilizada de maneira antiética ou inadequada;

Disponibilidade: assegurar que usuários autorizados 

tenham acesso a informações e a recursos associados 

quando requeridos e que os clientes tenham seus dados 

removidos do banco de dados quando solicitado. 
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Ÿ Informações rotineiras 

Nossos colaboradores devem manter-se bem-

informados sobre os serviços, a fim de evitar prestar 

informações e esclarecimentos incorretos ou incompletos 

a quem lhes solicitar, procurando não fazer declarações 

sobre assuntos com os quais não estejam familiarizados. 

É responsabilidade do gestor de cada área manter sua 

equipe treinada dentro dos padrões da Precato.

Ÿ Informações disponibilizadas 

Ÿ Informações relevantes 

Proteger a nossa imagem é responsabilidade de todos os 

colaboradores. Recomenda-se responsabilidade e 

respeito quanto ao uso de sua marca e informações 

relacionadas à organização, inclusive em conversas 

particulares e postagens em redes sociais.

Somente pessoas autorizadas podem passar informações 

sobre a Precato a pessoas externas como, por exemplo, 

consultorias, pesquisas ou imprensa.

Ÿ É proibida a cessão de senhas pessoais a outras pessoas.

Ÿ É proibido o uso dos computadores por pessoas não 

autorizadas;

Ÿ É proibida a criação de senhas que sejam facilmente 

descobertas ou decifradas;

CONDUTAS NÃO ACEITÁVEIS
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3.2 Segurança dos dados

Todos os dados pessoais tratados possuem bases legais 

vinculadas e finalidades definidas, sendo proibida a sua 

utilização de outra maneira, ao que todos os 

colaboradores, funcionários e sócios da Precato declaram 

compromisso irrevogável.

Possuímos mapeadas e identificadas as operações de 

tratamento de dados pessoais, tanto na condição de 

controladora quanto na de operadora de dados, 

rejeitando qualquer tipo de coleta ou armazenamento 

desnecessários ou que representem dano, prejuízo ou 

risco aos seus titulares.

O uso dos dados é realizado em conformidade com os 

regulamentos nacionais, inclusive a Lei Geral de Proteção 

de Dados - LGPD (Lei 13.709/2018).

ENTENDA MELHOR
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

LGPD é a legislação brasileira que regula as atividades 

de tratamento de dados pessoais.

!
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CONDUTAS ESPERADAS

Ÿ O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a partir da criação de um cenário de segurança jurídica em todo o 

país;

Ÿ A autodeterminação informativa, ao expressar o direito do cidadão ao controle, e assim, à proteção de seus dados pessoais e 

íntimos;

Ÿ O respeito à privacidade, ao assegurar os direitos fundamentais de inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem e da 

vida privada;

Ÿ A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, que são direitos previstos na Constituição brasileira;

Ÿ A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, por meio de regras claras e válidas para todo o setor privado;

Ÿ Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas.

Ÿ Cumprimos as regras e lei de proteção de dados pessoais (Lei 13.709/2018);

Ÿ Buscamos, com perseverança, soluções para eventuais riscos.

Ÿ Relatamos condições inseguras que tenham sido identificadas;

Ÿ Cuidamos e preocupamos com a segurança dos dados de colaboradores e clientes;

Na Precato
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3.3 Respeito

Na Precato, o respeito à diversidade, à autenticidade e à 

pessoa é um pilar essencial da nossa Cultura. Dessa 

forma, não admitimos atos de preconceito e 

discriminação, sejam eles por raça, religião, gênero, 

orientação sexual, idade, opinião política, nacionalidade, 

posição social, origem ou outras. As decisões 

relacionadas a contratações, benefícios, promoções, 

treinamentos, medidas disciplinares e rescisões, devem 

ser tomadas somente com base nas habilidades e no 

desempenho dos funcionários. Da mesma forma, não 

toleramos nenhum tipo de agressão ou assédio, seja ele 

físico, psicológico, moral ou sexual. Essa postura deve ser 

adotada não somente entre nós, colaboradores da 

empresa, mas também ao público com quem nos 

relacionamos externamente.
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Ÿ  Recruta, reconhece, promove e remunera com base na 

meritocracia, com igualdade de oportunidades para 

todos os profissionais;

O que A GENTE faz:

Ÿ  Preserva o bem-estar da coletividade, respeitando as 

características pessoais, a liberdade de opinião e a 

privacidade de cada um;

Ÿ Propicia um ambiente de trabalho onde o 

relacionamento é baseado no profissionalismo, 

confiança, cooperação, integração, respeito às 

diferenças individuais e urbanidade;

 O que A GENTE não faz:

Ÿ Praticar qualquer ato de assédio moral ou sexual;

Ÿ  Reconhece e valoriza o capital intelectual da Empresa e 

o estímulo ao surgimento de novas lideranças;

Ÿ Valoriza as pessoas, de forma a contribuir para o seu 

desenvolvimento pessoal, técnico e profissional;

Ÿ  Valoriza e estimula a conduta ética individual e coletiva;

Ÿ Trata as pessoas e suas ideias com dignidade e respeito;

Ÿ  Compartilha  os  seus conhecimentos e experiências, 

buscando o aprimoramento da capacitação técnica, dos 

métodos e dos processos, de maneira a atingir melhor 

resultado global da empresa; 

Ÿ  Desenvolve condições propícias ao estabelecimento de 

um clima produtivo e agradável no ambiente de 

trabalho.

Ÿ Exercer qualquer tipo de discriminação a pessoas por 

motivos de natureza econômica, social, política, religiosa, 

de cor, de raça ou de sexo;

Ÿ Cultivamos uma relação de amizade e companheirismo 

entre nós;

Ÿ Comemoramos as conquistas dos outros, como se 

fossem nossas;

Ÿ Contamos com a competência e o jeito especial e 

singular de cada pessoa.

Ÿ Prejudicar deliberadamente a reputação do colaborador 

ou de qualquer outro profissional com quem a Precato 

mantenha relacionamento comercial.

Como colaborador Precato, A GENTE :

Ÿ Incentivamos uns aos outros;



ASSÉDIO MORAL

ASSÉDIO SEXUAL

Acontece quando uma pessoa se sente constrangida por 

alguém que busca obter vantagem ou favorecimento 

sexual, ou que a coloca em um contexto sexual não 

desejado. Ocorre por meio de avanços sexuais indevidos, 

comentários indecentes ou observações obscenas. Isso 

inclui prometer ou proporcionar emprego, promoção, 

remuneração ou tratamento especial em troca de 

favores sexuais. Também inclui toques inadequados ou 

indesejados, bem como a publicação ou o 

compartilhamento de imagens, objetos ou materiais 

obscenos.

 Ataques repetitivos por meio de palavras ou gestos 

grosseiros e inadequados, comentários maliciosos, 

insultos preconceituosos ou discriminatórios, bullying, 

intimidações, boatos e piadas inoportunas que acabam 

humilhando o colaborador e, até mesmo, afastando-o 

das relações profissionais.

RESPEITO

É permitir que os outros expressem suas opiniões sem 

discriminá-los ou puni-los. É um valor que nos permite 

reconhecer, aceitar e valorizar as qualidades e os direitos 

do próximo. É tratar as pessoas como gostaríamos de ser 

tratados.

Código de Ética - Precato

!

ENTENDA MELHOR
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3.4 Relacionamento com a

comunidade

O que A GENTE faz:

Estamos comprometidos com a responsabilidade social e, 

dentro de seus direcionamentos, buscamos apoiar o 

desenvolvimento.

Ÿ Estabelece relações justas e equilibradas com a 

comunidade por meio do incentivo, promoção, apoio e 

participação em ações de responsabilidade social e 

cidadania;

Ÿ Incentiva, apoia e participa de ações governamentais 

voltadas para o desenvolvimento social e ao combate 

à pobreza;

Ÿ Estimula as iniciativas socioculturais e esportivas.
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Somos todos responsáveis pela conservação e pelo uso 

apropriado dos ativos e bens que nos forem confiados, 

incluindo equipamentos, informações, marca.

Ÿ Preserva e respeite a imagem, o patrimônio e os 

interesses da Precato;

Ÿ Utiliza os recursos da Precato apenas para finalidades 

de interesse da Precato.

Ÿ Zela, permanentemente, pela utilização adequada e 

econômica dos recursos materiais, técnicos e 

financeiros da Precato;

 O que A GENTE não faz:

Ÿ Uso inadequado e antieconômico dos recursos 

materiais, técnicos e financeiros da Precato;

Ÿ Praticar qualquer ato com objetivo ilícito ou imoral, 

dentre eles - mas não limitado a esses - pedofilia, 

pornografia, mensagens de cunho discriminatório, ódio, 

atos de violência ou proselitismo político ou eleitoral.

Ÿ Violação de  patentes, marcas, direitos autorais ou 

outros patrimônios intelectuais, prejudicando os direitos 

da Precato.

Ÿ Realiza quaisquer atividades que afetem adversamente 

o desempenho de sistemas ou recursos operacionais.

O que A GENTE faz:

3.5 Proteção ao patrimônio

da Precato
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3.6 Práticas concorrenciais

Acreditamos e adotamos a livre e justa concorrência, e a 

consideramos fundamental em nossas relações 

comerciais.

Ÿ Garante que registros e relatórios contábeis, financeiros 

e gerenciais reflitam a realidade e estejam sempre de 

acordo com a legislação vigente;

Ÿ Colaboramos com o trabalho das autoridades 

fiscalizatórias e dos auditores internos e externos.

Ÿ Estando em contato com um concorrente, troca apenas 

informações públicas;

Ÿ Obtém informações sobre concorrentes apenas de 

forma legal e de fonte pública;

O que A GENTE faz:
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Ÿ Compactua com lavagem de dinheiro. Denuncie 

situações que possam caracterizar esta prática, como 

pagamentos de grandes valores em dinheiro ou 

realizados por partes não envolvidas na transação.

Ÿ Compartilha informações confidenciais de empresas 

concorrentes nas quais tenha trabalhado ou para as 

quais tenha prestado serviço;

O que A GENTE não faz:

Ÿ Combina preços, níveis de produção ou estratégias de 

mercado com os concorrentes, nem adote qualquer 

outra prática que limite a livre concorrência;

Ÿ Participa nem compactuar com atividades 

fraudulentas ou ilícitas;

ENTENDA MELHOR

LAVAGEM DE DINHEIRO

Prática que busca esconder ou disfarçar a origem, a 

natureza, a localização, a disposição, a movimentação 

ou a propriedade de bens, valores, ativos financeiros, 

bens patrimoniais ou direitos provenientes, direta ou 

indiretamente, de infração penal ou de fontes ilícitas, 

com o objetivo de dificultar o rastreamento de sua 

origem ou de forjar sua legalidade.

Aquela que pode ser fornecida ao público externo, ou 

seja, que está disponível em domínio público, como em 

sites institucionais da empresa, bem como aquela 

repassada aos investidores e à imprensa pelas áreas 

competentes.

INFORMAÇÃO PÚBLICA
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3.7 Obrigações com terceiros

Ÿ Prejudicar deliberadamente a reputação dos clientes, 

órgãos governamentais, fornecedores, entidades e 

outras empresas com as quais a Precato mantenha 

relacionamento comercial.

O que A GENTE não faz:

Ÿ Preza pelo relacionamento com fornecedores e 

parceiros que possuem práticas harmônicas ao padrão 

ético adotado pela Precato e à moral social;

Ÿ Estabelece parcerias, desde que preservados a 

imagem e os interesses da Precato;

Ÿ Preza pela legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência em todos os atos praticados;

Ÿ Rejeita as disposições contratuais que afrontem ou 

minimizem a dignidade, a qualidade de vida e o bem-

estar social de colaboradores terceirizados.

Buscamos sempre manter relações íntegras e duradouras 

com nossos clientes, fornecedores e demais parceiros.

O que A GENTE faz:

Ÿ Contribui para a manutenção de um relacionamento 

pautado no respeito mútuo, preservação e 

confidencialidade das informações pertinentes à 

Empresa e seus clientes;
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3.8 Conflitos de interesses

Ÿ Comercializa, nas dependências da empresa, apenas 

os produtos e serviços de propriedade e de interesse da 

Precato, seguindo roteiros e treinamentos específicos;

O que A GENTE faz:

Ÿ Abstém-se de utilizar influências internas ou externas, 

para a obtenção de vantagens pessoais e funcionais;

Configura-se um conflito de interesses quando, por conta 

de um interesse próprio ou de terceiros, um colaborador 

age ou é influenciado a agir contra os objetivos e 

princípios da Precato, tomando uma decisão 

inapropriada que prioriza os interesses pessoais ou de 

terceiros, em detrimento daqueles da empresa, ou 

deixando de cumprir alguma de suas responsabilidades 

profissionais.
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Ÿ Uso em benefício próprio ou repasse a terceiros, 

documentos, trabalhos, metodologias, produtos, 

ferramentas, serviços e informações de propriedade da 

Precato ou de seus clientes e fornecedores, salvo por 

determinação legal ou judicial;

Ÿ Gerar qualquer tipo de confusão patrimonial entre os 

bens da empresa e seus próprios bens, 

independentemente de advirem vantagens pecuniárias 

dessa confusão;

Ÿ Uso do cargo, da função de confiança ocupada ou da 

condição de colaborador para obter vantagens para si 

ou para terceiros;

Ÿ Reivindicar benefícios ou vantagens pessoais para si 

próprio ou para terceiros, em decorrência de 

relacionamento comercial ou financeiro firmado em 

nome da Precato com clientes, órgãos governamentais, 

instituições financeiras, fornecedores, entidades e 

outras empresas com as quais a Precato mantenha 

este relacionamento;

O que A GENTE não faz:

Ÿ Priorizar e/ou preservar interesses pessoais, de clientes, 

órgãos governamentais, instituições financeiras, 

fornecedores, entidades e outras empresas, em 

detrimento dos interesses da Precato;

Ÿ Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, 

caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal 

interfiram nas suas relações profissionais;

Ÿ Obtenção de  vantagens, para si ou para terceiros, 

decorrente do acesso privilegiado a informações da 

Precato, mesmo que não acarretem prejuízo para a 

empresa;
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3.9 Prevenção à corrupção

O que A GENTE faz:

Investimos em inovação, melhorias, capacitação das 

equipes e estratégia de negócio, qualidade e confiança 

dos seus clientes e fornecedores, para ter forte 

participação por meio de produtos competitivos no 

mercado, jamais oferecendo, solicitando ou recebendo de 

terceiros qualquer tipo de benefício indevido.

Ÿ Recusa de pessoas físicas e/ou jurídicas que 

mantenham relações comerciais com a Precato 

presentes e/ou brindes.

O que A GENTE não faz:

Ÿ Pleiteia, solicita ou recebe presentes, ou vantagens de 

qualquer espécie, para si ou para terceiros, além da 

mera insinuação ou provocação para o benefício que 

se dê, em troca de concessões ou privilégios de 

qualquer natureza junto a Precato.
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3.10 Condutas e procedimentos

disciplinares gerais

Ÿ Garanta disponibilidade de soluções que agreguem valor 

aos negócios de seus clientes, investindo, 

permanentemente, na busca de tecnologias adequadas 

e no aprimoramento das estratégias empresariais;

Ÿ AOS CLIENTES

No relacionamento com os diversos setores da sociedade e 

ao nos representar, nossos diligentes e colaboradores 

pautam suas ações pelos seguintes princípios:

Ÿ Seja profissional e transparente em todas as 

negociações;

Ÿ Valorize e respeite o cumprimento dos acordos e 

contratos, bem como aos direitos dos seus clientes;

Ÿ Valorize as oportunidades de negócios e parcerias 

construídas com seus clientes, visando resultados em 

benefício da sociedade;

Ÿ Identifique, faça a proposição e viabilização de soluções 

inovadoras e integradas que contribuam como reforço à 

legitimidade e sustentação de seus clientes.
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Ÿ Impedir ou dificultar a apuração de irregularidades 

cometidas na Precato;

Ÿ Contribua para o bom funcionamento de toda a 

empresa, abstendo-se de atos e atitudes que 

impeçam, dificultem ou tumultuem a prestação de 

serviços;

AOS NOSSOS COLABORADORES

Ÿ Manter-se no exercício da função de confiança para a 

qual tenha sido designado, quando houver dissonância 

com as diretrizes e orientações estratégicas 

empresariais.

Ÿ Exercer outras atividades profissionais durante o 

expediente, com ou sem fins lucrativos, ou ainda, 

independentemente da compatibilidade de horários, 

exercer atividades que constituam prejuízo, 

concorrência direta ou indireta com as atividades da 

Precato;

Ÿ Ser conivente ou omisso em relação a erros e infrações 

a este Código de Ética e às disposições legais e 

regulamentares vigentes;

AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

O que A GENTE faz:

Ÿ Reconheça o papel e apoio à atuação dos órgãos 

controladores, de forma a prestar informações 

pertinentes e confiáveis no tempo adequado.

Ÿ Sempre busque negociações ganha-ganha com 

fornecedores, clientes ou parceiros que resultem ou que 

possa resultar em contratação que atendam a 

interesse ou necessidade da Precato;

Ÿ Seja leal, justa(o) e franca(o) nas relações do trabalho;

Ÿ Preste estrita anuência com as diretrizes e a condução 

estratégica empresarial ao assumir função de 

confiança da Precato;

Ÿ Renuncie ao exercício da função de confiança para a 

qual tenha sido designado, quando houver dissonância 

com as diretrizes e orientações estratégicas 

empresariais.

O que A GENTE não faz:

Ÿ Facilitar ações de terceiros que resultem em prejuízo ou 

dano para a Precato;
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3.11 Representando a Precato

Ÿ Preserva e cultiva a imagem positiva da empresa;

Ÿ Representa a Precato com ética e responsabilidade 

junto a clientes, órgãos governamentais, instituições 

financeiras, fornecedores, entidades e outras empresas 

com as quais a Precato mantenha relacionamento;

O que A GENTE faz:

Ÿ Age com clareza e lealdade na defesa dos interesses 

da Precato;

Ÿ Apresenta-se de forma adequada para o desempenho 

de suas funções e atividades;

Ÿ Não se manifesta em nome da Precato, por qualquer 

meio de divulgação pública, quando não autorizado ou 

habilitado para tal.



4.

Aplicabilidade
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4.1 Críticas e sugestões

Todos os colaboradores têm a liberdade de apresentar 

críticas e sugestões, através do e-mail 

compliance@precato.com.br, para proporcionar um 

ambiente de abertura que nos estimulem a desenvolver a 

iniciativa, a criatividade e o não conformismo, como meio 

de impedir a acomodação, a estagnação, o desinteresse, e 

o comportamento inadequado. Estamos construindo juntos 

a história da Precato, e a sua voz é importante para que nós 

possamos melhorar e atingir nosso grande sonho, sempre 

seguindo nossos valores!
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4.2 Denúncias e reclamações

Site: https://precato.com.br/ética/

Quaisquer suspeitas acerca de irregularidades, condutas 

antiéticas ou violações das leis vigentes devem ser 

informadas imediatamente. Sempre que possível, colete  

fatos e dados concretos que indiquem a ocorrência de 

irregularidades, ficou com uma pulga atrás da orelha? 

Conta pra gente!  Pelos canais de comunicação 

disponíveis, para que seja devidamente investigada, em 

linha com a responsabilidade da Precato perante a 

sociedade. E não se preocupe, sua denúncia é anônima e 

você terá todo suporte e proteção legal, não fique 

calada(o)  . Todo comportamento que não for condizente 

com um colaborador Precato e aos nossos valores será 

imediatamente investigado de forma transparente e 

idônea.

E-mail: compliance@precato.com.br

Formulário anônimo: 

https://forms.gle/ZKNFwFvAJXYgA7V6A
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4.3 Cumprimento do Código de Ética

Deve ser comunicada imediata e formalmente ao 

Responsável pelo Compliance, qualquer situação que 

possa caracterizar conflito de interesses, ou fatos que 

possam prejudicar a empresa ou que contrariem os 

princípios deste Código. 

Todos que se relacionam de forma direta ou indireta 

conosco devem conhecer e zelar pelo cumprimento deste 

Código, tendo os mesmos compromissos éticos, 

indistintamente do cargo que ocupam. Situações que, porventura, não estejam aqui explicitadas, 

serão tratadas como exceção e encaminhadas aos 

Representante Legal da Empresa que analisará e decidirá 

dentro dos princípios deste Código. 

Asseguramos a confidencialidade na condução destes 

assuntos e o compromisso de apuração dos casos 

relatados. 

O desrespeito ao Código de Ética sujeitará os 

colaboradores às ações disciplinares, podendo resultar 

inclusive na sua demissão por justa causa e em processo 

legal.

Em caso de dúvidas sobre qual deve ser a conduta 

correta a adotar, o colaborador deve procurar ajuda de 

forma sincera e transparente. Atentos de que com 

grandes poderes vêm grandes responsabilidades.

Este Código de Ética reflete os nossos valores e a cultura, 

e o seu cumprimento revela o compromisso de 

profissionalismo e transparência em todas as nossas 

ações no trabalho. 
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4.4 Consequências de violações

Este Código entra em vigor a partir da data de sua 

divulgação.

Itabira, 29 de janeiro de 2021.

Violações a este Código, a demais políticas, normas, 

procedimentos e orientações da Precato sujeitam os 

infratores a consequências, que incluem advertência verbal 

ou formal, suspensão ou demissão. As medidas 

disciplinares são aplicadas considerando o tipo de violação 

e sua gravidade, as orientações do Comitê de Conduta e 

Integridade do Precato e a legislação aplicável.
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