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1. Mensagem da Diretoria
A Cora nasceu com o propósito de libertar as pessoas empreendedoras para que elas ajudem o Brasil a avançar. Esta é uma missão que colocamos em
prática todos os dias. Enfrentamos toda a papelada, demora e taxas abusivas dos grandes bancos para deixar a escolha de empreender muito mais leve,
com recursos que façam sentido para quem empreende.


Nós acreditamos na força das pequenas e médias empresas, porque já estivemos neste lugar. A partir da Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável da ONU, esta força se torna ainda mais clara para alcançarmos crescimento econômico e trabalho decente (ODS8), assim como a importância
de uma infraestrutura para que estas empresas prosperem, incluindo soluções financeiras e crédito acessível (ODS9).


Como vocês sabem, os Valores e Princípios Operacionais da Cora servem para guiar nosso dia a dia no trabalho, orientando as pessoas Corajosers sobre
como alcançar nossos objetivos de maneira eficaz, respeitando-se a cultura da empresa.


Com o lançamento do Código de Conduta e Ética, reforçamos que além de trabalhar com base nos Valores e Princípios Operacionais da Cora, conduzimos
nossos processos com integridade. O Código de Conduta e Ética vai além de políticas, leis e regulamentos, e deve servir para orientar os Corajosers a se
comportarem sempre de maneira ética e responsável no seu dia a dia.


Agir com ética e integridade é absolutamente inegociável e devemos sempre atuar no melhor interesse da Cora.


Embora o Código não ofereça uma resposta para cada situação, ele fornece contexto e recursos úteis que podem aconselhar as pessoas quando a decisão
certa não é clara. Também encorajamos a todo mundo que tiver alguma dúvida diante de situações desafiadoras, que busquem aconselhamento com as
pessoas embaixadoras do Código de Ética, com os times de Compliance e People ou a Diretoria.
Mônica Leite

Head de Legal e Compliance  
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3. Agindo com ética
A. Por que criamos o Código de Ética e Conduta?
Na Cora, nos comprometemos em promover princípios éticos que possuam a nossa identidade e cultura organizacional, e esperamos este mesmo
compromisso de todas as pessoas colaboradoras. Este Código representa um guia que deve ser observado em todas as relações com investidores,
clientes, fornecedores, parceiros, demais Corajosers ou com a sociedade em geral. Por meio da formalização do compromisso com a ética e com a
integridade corporativa, buscamos melhorar práticas e difundir a cultura da ética da Cora.


B. Como usar este Código de Ética e Conduta
Corajoser, este conteúdo foi elaborado para você. Assim, antes de mais nada, sugerimos que o leia e se familiarize com todos os pontos incluídos. 
O Código será um guia para ajudar você a identificar os valores, princípios e diretrizes que devem ser observados no dia a dia, de modo a evitar
implicações jurídicas e/ou éticas. Queremos garantir que as decisões sejam tomadas da forma correta e pelos motivos certos. No mais, lembre-se: em caso
de dúvidas sobre como agir em alguma situação que envolva a Cora, reflita sobre as perguntas abaixo e utilize os canais disponíveis para lhe ajudar a
esclarecer sobre o tema.

Essa atitude pode ferir algum dos valores da Cora
Você se sentiria desconfortável em contar para alguém sobre a sua atitude
A minha decisão busca atingir unicamente os meus próprios interesses?
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3. Agindo com ética
C. Quem são as pessoas responsáveis pelo Código?
Na Cora, acreditamos que seguir uma conduta ética é nossa obrigação, independente do cargo/função. Assim, os princípios inseridos neste Código se
aplicam indistintamente. Eventuais relatos ou dúvidas serão avaliados pelo time de Compliance, o qual é responsável pela implementação, disseminação,
revisão e atualização do Código, e/ou pelas pessoas embaixadoras do presente documento, integram esse grupo de pessoas a Bárbara Camargo (People),
Beatriz Harb (Legal) e Katherine Karkotli (Compliance).

D. A quem se destina?
Este Código deve ser observado por todas as pessoas Colaboradoras da Cora, incluindo pessoas administradoras, pessoas consultoras externas, pessoas
prestadoras de serviços, pessoas terceirizadas e empresas fornecedoras, na medida em que for aplicável.

E. Conflito de Interesses
O Conflito de Interesses caracteriza uma situação na qual uma pessoa Colaboradora possui interesses que vão contra aos da organização e/ou quando os
interesses pessoais, de natureza não profissional, são beneficiados. Se as pessoas começarem a tomar decisões organizacionais com base em seus
interesses próprios, e não nos interesses primários da Cora, haverá um conflito, denominado, portanto, de Conflito de Interesses.

07

Código de Ética e Conduta

3. Agindo com ética
Exemplos de situações que caracterizam um conflito de interesse no ambiente de trabalho
Contratar pessoas ou empresas fornecedoras se baseando apenas em relações de amizade ou parentesco,

sem considerar capacidade técnica ou oferta de preço;
Usar informações privilegiadas para benefício próprio;
Favorecer uma pessoa (no processo seletivo, na indicação interna para preenchimento de vagas, entre outros) por
ser sua amiga, parente ou possuir relacionamento íntimo com ela. Aqui vale ressaltar que as indicações são uma
forma de aproximar pessoas que Corajosers olham com potencial para estar aqui, mas o processo será vivido da
mesma forma.


Para saber mais sobre o assunto, consulte os seguintes materiais:

Política de Presentes, Brindes e Hospitalidades

Treinamento de Conflito de Interesses 
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4. Ambiente de trabalho
A. Diversidade e Inclusão
Temos uma responsabilidade social gigantesca de deixar o mundo melhor do que encontramos. Isso passa por diversas temáticas: questões sociais;
desenvolvimento humano; representatividade; combate à desigualdade, preconceito/discriminação; criação de oportunidades e valorar a inclusão. 


Por isso, a Cora pauta suas ações no respeito pelas pessoas, repudiando e agindo ativamente no combate a qualquer tipo de discriminação baseada em
raça, cor, idade/geração, gênero, identidade de gênero, etnia, orientação sexual, religião, nacionalidade/cultura, condições médicas, deficiência(s), ou
qualquer outra forma discriminatória, sem qualquer exceção. 


Trabalhamos para ter cada vez mais diversidade e inclusão em nossos espaços e queremos que todas as pessoas colaboradoras se sintam respeitadas e
livres para serem quem realmente são, construindo na Cora um ambiente saudável e de acolhimento.


Alguns exemplos
Em nossos processos seletivos, não favorecemos candidatos por outros motivos que não o seu alinhamento cultural
com a Cora e suas competências técnicas.
Não aceitamos tratamento diferenciado entre pessoas colaboradoras devido ao seu cargo/função. Pessoas gestoras,
líderes, analistas, assistentes, estagiárias e prestadoras de serviço devem ser tratados igualmente
Não toleramos nenhum tipo de discriminação baseado em estereótipos com base nas características sociais da pessoa.
10
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4. Ambiente de trabalho
B. Ética
Temos o dever de pautar nossas ações por condutas éticas, atuando com honestidade e em alinhamento com os princípios e valores da Cora para que
sejamos capazes de construir um ambiente colaborativo, respeitoso, transparente e que assegure relações de trabalho justas. A Cora não admite qualquer
prática de assédio, comprometendo-se a tratar com rigor todas e quaisquer ocorrências neste sentido, cabendo ao time de Compliance ou às pessoas
embaixadoras do Código a apuração do ocorrido.

C. Responsabilidade
Vale reforçar que o sucesso e a disseminação de padrões de integridade como parte da nossa cultura é uma responsabilidade de todas as pessoas
colaboradoras. Qualquer pessoa que testemunhar um comportamento inadequado é incentivada a denunciá-lo (consultar item 8 deste documento).
Corajosers devem sempre ser honestos e questionar se o que estão fazendo está alinhado com os valores da empresa.

Alguns exemplos
Não há problemas em termos nossos parentes como Corajosers, desde que em linhas hierárquicas diferentes, a fim
de evitarmos possíveis Conflitos de Interesse
Não é permitida a participação de Corajosers em qualquer fase do processo seletivo de pessoas candidatas que
sejam amigas, familiares ou que possuam relacionamento íntimo.
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5. Ética e integridade nos negócios
A. Pessoas Clientes e Usuárias
Nosso propósito é libertar as pessoas empreendedoras e simplificar a administração financeira de pequenas e médias empresas. Por isso, o
relacionamento com Clientes deve ser regido pelos princípios da ética, responsabilidade, transparência e diligência.

B. Parcerias e Empresas Fornecedoras
As relações com pessoas parceiras e fornecedoras devem ser orientadas de forma objetiva e imparcial, em benefício da Cora e em respeito aos nossos
princípios. Tais relações não devem resultar em qualquer vantagem pessoal ou de terceiros com quem a pessoa colaboradora tenha relações pessoais,
econômicas ou políticas.

 

Deve-se recusar materiais, presentes e/ou vantagens de qualquer natureza que representem um relacionamento impróprio e/ou prejuízo financeiro para a
empresa. Entretanto, estão permitidos convites para almoços, jantares ou eventos de qualquer natureza quando forem práticas comerciais correntes de
mercado ou do parceiro/fornecedor, desde que não sejam tão extravagantes a ponto de representarem algum tipo de Conflito de Interesses e que não
sejam motivo para a conclusão de contratação.


Se você entender que se encontra em uma posição de Conflito de Interesses, garanta a integridade da sua decisão. Em uma situação como esta, você deve
reportar tal caso à sua gestão, ao time de Compliance da Cora ou alguma das pessoas embaixadoras do Código de Ética e Conduta para aprovação e
garantia de que os interesses da empresa estão sendo observados.
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5. Ética e integridade nos negócios
Alguns exemplos
Eventuais cortesias jamais devem afetar a capacidade de tomada de decisão objetiva ou indicar ou mesmo dar a
impressão de que a imparcialidade para tomadas de decisão foi comprometida
Participar de eventos profissionais (tais como feiras e congressos) patrocinados ou promovidos por empresas
fornecedoras sem a aprovação da Diretoria
Os brindes e/ou presentes nunca devem ser tão extravagantes a ponto de serem confundidos com um suborno,
tampouco exceder o limite corporativo definido (R$500,00 para pessoas parceiras externas/empresas fornecedoras)
Não é permitido o recebimento/concessão de presentes e hospitalidades para pessoas servidoras ou partes
relacionadas a esses (tais como: familiares próximos ou pessoas associadas).
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5. Ética e integridade nos negócios
C. Setor Público
Na Cora, buscamos manter o relacionamento com o Setor Público baseado na ética, no respeito e na transparência. Dessa forma, as pessoas Corajosers
devem se abster de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a pessoa terceira relacionada, bem como
financiar, custear ou patrocinar essa prática.
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6. Sociedade
A. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo
A Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo é um tema extremamente importante para a Cora. Todas as transações que
apresentem indícios de relação com o crime de lavagem de dinheiro devem ser imediatamente comunicadas internamente, de modo a possibilitar o
cumprimento, pela Cora, da obrigação legal de comunicação às autoridades competentes.


Em caso de dúvida sobre uma determinada transação ou cliente, não hesite em entrar em contato com o time de PLD/FT.


Para saber mais sobre o assunto, consulte o seguinte material:

Política de PLD/FT
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6. Sociedade

B. Respeito aos Direitos Humanos
Respeitamos os Direitos Humanos e nos relacionamos com parceiros e fornecedores que também os priorizam em suas operações. A Cora não tolera:

I. qualquer uso de mão de obra análoga ou escrava, infantil, bem como de menores de 16 anos, salvo na contratação de menor aprendiz, nos termos
previstos na legislação; 

II. a adoção de práticas discriminatórias ou que restrinjam o acesso ao emprego, garantindo que as pessoas sejam empregadas com base na equidade
das oportunidades, sem distinção de raça, cor, idade, sexo, estado civil, religião, filiação, orientação sexual, identidade de gênero ou nacionalidade.


C. Doações e ações sociais
A Cora busca contribuir para a melhoria do meio social em que está inserida por meio de práticas humanizadas voltadas às pessoas colaboradoras e
clientes. Através de estratégias de negócios que estimulem a adoção de práticas sustentáveis, nos comprometemos com o desenvolvimento do país. Este
compromisso reflete em nossas atividades empresariais e de responsabilidade social, condicionando a participação da Cora em ações e projetos sociais
alinhados com as estratégias de negócio adotadas. A doação de bens e valores é permitida, desde que realizada dentro dos limites legais. Contudo, não são
permitidas contribuições beneficentes a partidos políticos, conforme obrigação legal partidária. É atribuição das embaixadoras do presente Código a
aprovação de quaisquer doações de bens e valores, procedimento que busca garantir que a ação esteja em conformidade com todas as nossas políticas e
procedimentos internos de verificação de idoneidade da entidade que irá receber a doação.
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6. Sociedade

D. Responsabilidade trabalhista, tributária e previdenciária
As condições de trabalho na Cora são pautadas na oferta de salários, benefícios e condições de emprego justas, prezando por um ambiente seguro e
saudável, que respeite a individualidade das pessoas.

E. Comunicações Externas/Mídia
Prezamos

pela

transparência

pronunciamento

público

em

das

nome

nossas
da

comunicações,

empresa

deverá

ser

de

modo

a

coordenada

transmiti-las
e

autorizada

com
pelo

seriedade
time

de

e

clareza.

Marketing

Assim,

e/ou

pela

qualquer

Diretoria.

manifestação

Ademais,

ou

qualquer

postagem ou atualização nas redes sociais da Cora devem ser mediadas e validadas pelo time de Social Media, que possui rituais semanais de alinhamento
sobre o posicionamento e estratégia da marca.



A respeito das mídias sociais pessoais, sabendo que eventualmente serão utilizadas para temas relacionados ao trabalho desenvolvido por cada um de
vocês, sugerimos que tome alguns cuidados e lembrem-se: você é um embaixador da nossa marca.



Além

disso,

vale

ressaltar

que

documentos

internos

e

informações

referentes

aos

nossos

clientes

e

contratos

são

confidenciais

e

não

podem

ser

divulgadas sem autorização.
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7. Ativos e informações da Cora
A. Informações Confidenciais
Eventualmente, você poderá ter acesso a informações confidenciais em virtude de seu cargo ou função na Cora. Dessa forma, é de sua responsabilidade a
manutenção da absoluta confidencialidade sobre quaisquer informações ou dados que forem fornecidas pela Cora para utilização em seu cargo/função,
sejam elas estratégicas, de negócio ou até sobre as boas práticas que adotamos. Lembre-se que mesmo dentro da Cora, essas informações devem ser
compartilhadas somente com quem efetivamente precisa recebê-las. Além disso, tenha sempre em mente todas as precauções que podem ser observadas
para evitar o compartilhamento indevido de informações confidenciais, como por exemplo, não armazenar em sua máquina nenhum arquivo ou informação
confidencial da Cora.


Quando for necessário divulgar uma informação confidencial para os fins das atividades da Cora, como por exemplo para contratar uma empresa parceira
ou fornecedora, solicite a assinatura de um Termo de Confidencialidade (“NDA”) pela pessoa terceira ou garanta que ela já tenha assinado um contrato com
cláusula de confidencialidade conosco. Você pode ter acesso ao Modelo de NDA da Cora através dos canais de comunicação de Legal.


Preferencialmente, devemos optar pela assinatura do nosso Termo interno do que pelo documento da pessoa terceira envolvida. É muito importante que
você consulte a Política de Segurança da Informação da Cora. Sempre que estiver em dúvida sobre o assunto, consulte o nosso time de Legal.
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7. Ativos e informações da Cora
B. Propriedade Intelectual
O fator-chave que diferencia a Cora das demais empresas do mundo é a nossa propriedade intelectual, ou seja, tudo que é criado e produzido para
construção diária da Cora. Assim, precisamos entender a importância de protegê-la a todo o tempo. Quando falamos de propriedade intelectual, incluímos
marcas, que envolvem desde nomes de produtos até peças de design, artes, logos, códigos de programação, domínios de sites, softwares, programas,
desenho industrial e demais criações. Proteger a propriedade intelectual da Cora significa não permitir que ela seja utilizada indevidamente, isto é, sem
uma autorização ou licença de uso concedida por meio de contrato específico ou cláusulas em uma parceria, por exemplo. Além disso, algumas dessas
criações podem ser registradas no INPI para maior proteção da Cora, dessa forma, após a ideação de um novo design, marca ou logo, entre em contato
com o Legal para entender se o registro pode ser feito ou não. Durante o seu contrato de trabalho ou prestação de serviços para a Cora, tudo aquilo que
desenvolver será protegido como propriedade intelectual da Cora e o uso será restrito às atividades da empresa. Isto significa que compartilhar este
conteúdo com pessoas terceiras, indevidamente, é considerada uma violação à propriedade intelectual da empresa.


C. Proteção de Dados
Em seu dia a dia de trabalho, você pode ter acesso a informações pessoais de pessoas colaboradoras, clientes, investidoras, entre outras. entre outros.
Dados pessoais são informações que permitem que uma pessoa seja identificada ou se torne identificável e dados pessoais sensíveis possuem o cunho
político, filosófico, religioso, biométrico, entre outros, associados à intimidade da pessoa e que são protegidos por lei. Portanto, você deverá apenas
acessar, coletar ou utilizar informações que sejam estritamente necessárias para seu trabalho na Cora. Uma vez que os dados não serão mais utilizados,
informe aos times de Legal ou Segurança da Informação para verificar se há obrigação legal de armazená-los e, caso não, como o descarte seguro deve
ser realizado. Caso tenha dúvidas sobre o que é um dado pessoal e um dado pessoal sensível, entre em contato com os times de Legal ou de Segurança da Informação.
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8. Canal de Denúncias e Consequências do Descumprimento 
do Código de Ética e Conduta
Ficou com alguma dúvida ou gostaria de relatar algum caso específico? Entre em contato
pelo Canal de Escuta.
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