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Código de Conduta e Ética

1 - Abrangência e Objetivo

Este Código de Conduta e Ética (“Código”) contém diretrizes aplicáveis, de forma abrangente,
à Clicksign (“Clicksign” ou “Empresa”) e aos Destinatários, conforme definição abaixo.

O Código abrange colaboradores, funcionários, diretores, sócios, estagiários e demais
subcontratados da Clicksign (“Colaboradores”), fornecedores e/ou outros prestadores de
serviço da Clicksign (“Fornecedores”), bem como terceiros que atuam em nome da Clicksign
ou terceiros relacionados e/ou parceiros da Clicksign (“Parceiros”), todos conjuntamente
denominados “Destinatários”. Nenhum Destinatário tem o direito de violar e/ou permitir que se
viole qualquer disposição contida neste Código.

O objetivo deste Código é disciplinar as condutas necessárias para a manutenção de um
ambiente ético, íntegro, transparente, acolhedor e diverso na Clicksign.

Este Código deve ser visto como uma ferramenta de consulta para casos em que um
Destinatário tiver dúvidas sobre uma dada conduta e/ou sobre uma tomada de decisão. As
regras de comportamento delineadas neste Código são mandatórias. Comportamentos
antiéticos, imorais e/ou ilegais não são admissíveis nas relações internas e/ou externas
da Clicksign.

A Visão, a Missão e os Valores da Clicksign ficam aqui reforçados, de forma a multiplicar os
bons comportamentos dos Destinatários. A Clicksign conta com o comprometimento de todos
para cumprimento do quanto aqui disposto.

Cabe ao Destinatário assegurar a divulgação e cumprimento deste Código
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Código de Conduta e Ética

2 - Visão, missão e valores da Clicksign

Este Código reforça a Visão, a Missão e os Valores da Clicksign, de forma a garantir a todos
os Destinatários o exercício de atividades em condições seguras, com ética, respeito e
responsabilidade.

Visão: Gerar valor aumentando o Trust

Missão: Construir relações com mais confiança para promover prosperidade e bem-estar

Valores

O que o colaborador pode esperar da Clicksign

● Crescimento: crescimento pessoal e profissional através de atividades desafiadoras.
● Autonomia: flexibilidade no como, quando e onde trabalhar, em alinhamento com a sua

equipe.
● Cuidado: atenção ao bem estar e cuidado para evitar o stress negativo.

O que a Clicksign espera do Colaborador

Excelência

● Capricho: fazer o melhor possível dadas as condições; aprendizado constante.
● Ritmo: manter o foco e a energia para cumprir metas.
● Visão crítica: senso crítico para navegar incertezas e promover mudanças.

Relacionamento

● Proatividade: sem passividade; tomar iniciativa com coleguismo e alinhamento com a
liderança da Clicksign.

● Empatia: construir conexões, fomentar alinhamento e evitar atitudes agressivas.
● Trust: construir uma marca pessoal de confiança; ser a pessoa em quem os outros

confiam.

3/16

Clicksign 24a8622c-25d5-4a28-a43e-b1f53c98603e



Código de Conduta e Ética

3 - Clicksign em suas relações internas
Acreditamos que as pessoas são a nossa maior força, nos termos da seção de Visão, da
Missão e dos Valores da Clicksign. Na Clicksign, o indivíduo é sempre colocado em primeiro
plano e o respeito decorre do bom relacionamento entre seus Colaboradores, Fornecedores e
Parceiros.

Respeito é basilar para o bom funcionamento de uma relação interpessoal. O Respeito
permite que o grupo funcione bem e que o ambiente de trabalho seja positivo para todos. O
direito de um Colaborador, Fornecedor ou Parceiro termina onde começa o do outro, e o
Código de Conduta tem por objetivo tornar mais fácil a identificação destes limites.

A Clicksign não tolera qualquer forma de discriminação. A Clicksign pauta-se pelo
respeito à diversidade, dignidade, inclusão e prevenção de toda e qualquer forma de assédio.

Na Clicksign, está expressamente proibida a prática de qualquer ato discriminatório pelos
Destinatários que seja baseado em origem, nacionalidade, religião, cor, orientação sexual,
idade, gênero, posicionamento político ou qualquer outro motivo.

Além disso, na Clicksign qualquer forma de assédio é terminantemente vedada e intolerável.
Para os fins deste Código, adotamos as definições abaixo:

● Assédio moral: consiste em submeter alguém a uma situação de abuso, expondo a
vítima a atividades que ameacem a sua dignidade ou de modo a permitir solicitações
que não estejam relacionadas às suas atividades profissionais.

● Assédio sexual: consiste na criação de constrangimentos para a obtenção de
benefício ou favores sexuais, incluindo, para os fins deste Código, investidas sexuais
indesejadas e/ou piadas com conotação sexual. Para todo e qualquer caso, não há
tolerância.Lembramos, inclusive, que sua prática constitui crime.

O respeito, como regra comportamental, também exige a observância das condutas abaixo
listadas.

Não praticar as seguintes ações:
● Atrasar de forma recorrente.
● Ser grosso ou interromper grosseiramente.
● Ser passivo-agressivo, ignorar ou intimidar.
● Insultar, ameaçar, humilhar ou assediar.
● Invadir o território pessoal alheio ou fazer piadas sarcásticas.
● Utilizar de modo indevido dados de Colaboradores, Parceiros, Fornecedores, clientes,

entre outros.
● Ser parcial ou admitir tratamento não-isonômico entre Colaboradores, Parceiros,

Fornecedores ou clientes.

Praticar as seguintes ações:
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Código de Conduta e Ética

● Buscar a melhoria constante e sustentável.
● Caprichar, capacitar-se.
● Escolher como, quando e onde executar os seus serviços, nos limites da autonomia

concedida pela Empresa.
● Esperar o melhor do outro e dar o seu melhor.
● Desafiar idéias e propor melhorias e processos, sem prender-se excessivamente ao

grau hierárquico.
● Tratar as pessoas com interesse e com isonomia. Ouvir opiniões.
● Respeitar a hierarquia e prestar contas, quando necessário.
● Comprometer-se com metas e tarefas.
● Dedicar energia em todas as tarefas.
● Interagir com os colegas, engajar-se.
● Colocar-se no lugar do outro. Ter empatia.
● Admitir erros.

A empatia, em conjunto com o respeito, determina que todos se esforcem para evitar
situações conflituosas. Para fomentar um bom ambiente e garantir boas relações entre todos
os Destinatários, a Clicksign desencoraja o uso do ambiente de execução de atividades e de
prestação de serviços para discussões e abordagens a respeito de temas como política e
religião, com o objetivo de que ninguém se sinta constrangido ou coagido a se posicionar de
um modo ou de outro.

3.1 - Ambiente acolhedor

Além de executar tarefas, o Colaborador da Clicksign deve contribuir para um ambiente
acolhedor, devendo sempre pautar-se nos seguintes pilares:

Aprendizagem: o Colaborador deve: (i) deixar o ego de lado, e (ii) buscar conhecimento
através de leituras, conteúdos, relações interpessoais, entre outras formas.

Comunicação: o Colaborador deve: (i) exercitar a empatia, (ii) estruturar o pensamento, e (iii)
reduzir o ruído.
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Código de Conduta e Ética

Gerenciamento: o Colaborador deve: (i) controlar as tarefas, (ii) não ser objeto de follow-ups,
e (iii) ser organizado.

3.2 - As tratativas éticas no ambiente negocial

As oportunidades de negócio com clientes, Fornecedores e/ou Parceiros devem sempre ser
analisadas pelos Colaboradores sob a perspectiva do valor agregado para a Clicksign, e não
para um Colaborador individualmente. Um Colaborador não deve usar nenhuma informação
ou cargo para a obtenção de qualquer tipo de vantagem pessoal e/ou interesse particular e
alheio ao negócio.

Os interesses particulares podem ser conflitantes com os interesses da Empresa de modo a
influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função de um Colaborador. Como nem
sempre tal influência é óbvia e nítida, a existência de um eventual conflito de interesses
deve ser observada com a máxima cautela.

Este Código não pretende abordar todas as situações de conflito de interesse ou de conflitos
éticos que possam surgir no ambiente de negócios, e sim servir de guia para que todos os
envolvidos tomem a melhor decisão possível a partir dos exemplos e diretrizes. Alguns
exemplos de situações que podem representar um conflito de interesses são:

● Prestação, pelo Colaborador, de serviços e atividades em benefício de terceiros
contratantes ou contratados.

● relacionamento com concorrentes da Clicksign.
● transações com parentes ou pessoas próximas.
● vantagens pessoais em oportunidades empresariais e aceitação de Brindes e

Presentes - conforme  definidos na Política Anticorrupção da Clicksign.

Para maiores detalhes, consulte os termos da Política Anticorrupção.

Nas situações descritas abaixo, o Colaborador deverá sempre comunicar o fato ao time de
Compliance e buscar a devida aprovação antes de dar início à atividade ou transação, ou tão
logo o conflito seja identificado. Em caso de dúvida, o Colaborador deve consultar o time de
Compliance.

● Concorrência: Durante o período em que possua contrato ativo com a Clicksign ou
ainda nos prazos adicionais estabelecidos por instrumentos, o Colaborador jamais
deve se envolver na prestação de serviços em benefício de empresas concorrentes, ou
mesmo desenvolver por conta própria negócio ou atividade que represente
concorrência a Clicksign.
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Código de Conduta e Ética

● Parentesco entre Colaboradores: a existência de parentesco de até 2º grau,
casamento e/ou união estável entre Colaboradores da Clicksign deve ser comunicada
formalmente ao time de Compliance, a fim de que o time possa avaliar se há
efetivamente um conflito de interesses na contratação do
Colaborador-parente/cônjuge/companheiro pela Clicksign.

Como regra, a Clicksign não estimula a contratação de parentes, cônjuges ou
companheiros de um Colaborador já contratado na Clicksign, a fim de evitar o
comprometimento da imparcialidade na execução de atividades. Entretanto, para
melhor análise de situações pontuais, sempre procure o time de Compliance. Tenha
em mente que, ainda que a contratação seja autorizada, dois membros de um mesmo
núcleo familiar não poderão trabalhar em uma mesma área da Empresa e nem possuir
subordinação entre si, direta ou indiretamente.

● Exposição política: em algumas situações específicas, atuações presentes ou
recentes do Colaborador, seus familiares ou pessoas próximas junto a órgãos públicos
podem gerar limitações. Não existe uma definição única do que é Pessoa
Politicamente Exposta. De todo modo, para os fins deste Código, usamos como
referência as definições do Conselho de Controles de Atividades Financeiras (COAF) e
Banco Central do Brasil (BACEN).

○ Pessoa Politicamente Exposta: aquele que possui atualmente ou exerceu nos
últimos cinco anos um mandato eletivo no Poder Executivo ou Poder
Legislativo, teve um cargo público de influência ou relevância em Ministérios,
Secretarias, Conselhos, Partidos Políticos, Tribunais, etc.

○ Familiar: os parentes, na linha reta ou colateral, até o segundo grau, além do
cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

A classificação como Familiar de Pessoa Politicamente Exposta não impede
necessariamente a sua atuação junto à Clicksign, mas pode ser obrigatório informar
esse fato a terceiros, como Clientes e demais Fornecedores, para evitar conflito de
interesses. Eventualmente, a atuação do Colaborador em alguns projetos ou atividades
pode ser restrita por essa condição. Deste modo, é de extrema importância que você
avise à área de Compliance e ao líder da sua área tão logo tome conhecimento de uma
relação sua com uma Pessoa Politicamente Exposta.

● Comunicações: a fim de evitar conflitos de interesses pessoais e informações
imprecisas, qualquer tipo de comunicação em nome da Clicksign - seja em redes
sociais, imprensa ou outros veículos - somente pode ser feita por um
representante devidamente autorizado. Assim sendo, nenhum Colaborador
poderá responder eventuais consultas, pesquisas ou solicitações, prestar contas
e/ou compartilhar dados, salvo se expressamente autorizado a fazê-lo.
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Código de Conduta e Ética

É possível que autoridades do governo, terceiros ou representantes de órgãos
reguladores contatem diretamente um Colaborador sobre auditorias, investigações
e/ou eventuais reclamações contra a Clicksign. Neste caso, entre em contato com os
times Jurídico e de Compliance antes de disponibilizar qualquer informação e/ou
resposta ao solicitante, pois estas equipes estão preparadas para atender tais pedidos
de forma técnica e adequada.

É importante ressaltar que a lista acima não é exaustiva. Há outras situações em que o caso
concreto trará dúvidas sobre um possível conflito de interesses. Caso alguma situação não
esteja clara ou cause desconforto, consulte o time de Compliance. A Clicksign não negocia a
sua ética e conta com a colaboração de todos os Destinatários para que as regras de conduta
aqui previstas sejam devidamente cumpridas.
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4 - Clicksign em suas relações externas

4.1 - A relação da Clicksign com clientes privados e públicos
Qualquer negociação na Clicksign sempre ocorrerá respeitando a licitude do negócio e o
princípio da boa fé, levando em conta os interesses da Clicksign. O Colaborador que
eventualmente tiver relacionamento íntimo ou próximo com um ente externo, privado ou
público, não deve ser envolvido nos respectivos processos de negociação, pagamento,
avaliação, etc.

O Suborno e a Corrupção, tal como definidos na Política Anticorrupção, perpetuam a
pobreza, distorcem a concorrência e prejudicam o desenvolvimento. Deste modo, nos tratos
com clientes, Fornecedores, Parceiros e/ou concorrentes da Clicksign, sejam eles de natureza
pública ou privada, é proibida a prática de qualquer conduta que possa ser entendida como
atividade ilícita. Para mais informações, consulte a Política Anticorrupção da Clicksign.

A Clicksign reconhece que o meio ambiente é essencial para o desenvolvimento
sócio-econômico e que, enquanto Empresa, possui responsabilidade ambiental. Por essa
razão, na execução dos serviços internos realizados pelos seus Colaboradores, bem como
nas relações externas com seus clientes, Fornecedores e Parceiros, a Clicksign se empenhará
e exigirá que os Destinatários se empenhem para colaborar com a preservação do meio
ambiente, de forma a salvaguardar a saúde e a segurança ambiental. Tal postura coaduna-se
justamente com o negócio principal da Clicksign, que é diminuir o uso do papel impresso e
ampliar o uso do documento digital.

Em fiscalizações de qualquer tipo, a Clicksign compromete-se a oferecer as informações
devidas de maneira célere e precisa, exigindo comportamento semelhante de seus
Fornecedores e Parceiros. Essas informações serão disponibilizadas ao órgão fiscalizador por
um Colaborador e/ou representante do Fornecedor ou Parceiro especificamente designado
para tal função.

A Clicksign não se envolve em atividades político-partidárias e não realiza doações a
candidatos ou partidos políticos. Quaisquer iniciativas de um Colaborador nesse sentido
devem se restringir a sua esfera pessoal, sendo realizadas em seu tempo livre e desconexo
de suas funções dentro da Empresa. No mesmo sentido, qualquer opinião política emitida por
um Destinatário deve ser clara no sentido de informar que não representa, nem vincula, em
nenhuma hipótese, a posição da Clicksign.

4.2 - A relação da Clicksign com Fornecedores e Parceiros
Os Fornecedores e Parceiros da Clicksign participam ativamente da cadeia produtiva e
negocial da Clicksign. Logo, uma vez que atuam em nome da Empresa, também estão
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vinculados a este Código no sentido de observar e manter os mais altos padrões de ética,
promovendo a integridade nas relações negociais e adotando responsabilidades éticas,
sociais e ambientais adequadas.

Todos os Fornecedores e Parceiros devem conhecer integralmente o teor deste Código e da
Política Anticorrupção, devendo abster-se da prática de qualquer ação que possa
desrespeitá-los, sob pena de encerramento das relações contratuais.

A Clicksign exige que seus Destinatários, incluindo Fornecedores e Parceiros, estejam em
devida conformidade com todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, devendo respeitar
as seguintes diretrizes:

● Toda a negociação deve ser feita de modo transparente e do modo mais
documentado possível.

● O Colaborador que eventualmente tiver relacionamento íntimo ou próximo com
Fornecedor ou Parceiro não deve ser envolvido nos respectivos processos de
negociação, pagamento, avaliação, entre outras etapas semelhantes.

● Os Colaboradores envolvidos direta ou indiretamente nos processos de
compras com Fornecedores ou Parceiros não poderão manter tratativas
paralelas, receber ou oferecer benefícios de qualquer natureza, para influenciar
ou garantir uma decisão que contrarie as normas e processos internos da
Clicksign e/ou a legislação aplicável.

● A Clicksign proíbe qualquer espécie de trabalho infantil, forçado ou
compulsório por quaisquer dos Destinatários.

● A prática de condutas que ferem a dignidade e/ou a privacidade dos
Colaboradores e clientes é expressamente vedada.

● O Fornecedor e/ou Parceiro assume exclusiva responsabilidade por qualquer
compartilhamento de informações da Clicksign com seus próprios funcionários,
colaboradores, subcontratados ou terceirizados.

● O Fornecedor e o Parceiro devem assegurar que o descarte de materiais seja
realizado de forma adequada e que qualquer espécie de desmatamento
irregular seja proibida.

● A prática de ato de Suborno e Corrupção por Fornecedores e Parceiros é
expressamente vedada. O fornecimento e/ou recebimento de Brinde ou
Presente deve estar em consonância com o disposto na Política
Anticorrupção da Clicksign.

● A propriedade intelectual da Clicksign deve ser estritamente preservada, em
toda e qualquer hipótese, por Fornecedores e Parceiros.

● O Fornecedor ou Parceiro deve reportar à Clicksign qualquer suspeita de
violação às legislações e regulações aplicáveis, a este Código e/ou à Política
Anticorrupção. As infrações devem ser reportadas à pessoa de contato na
Clicksign ou ao time de Compliance da Clicksign.
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4.3 - A relação da Clicksign com concorrentes
A relação da Clicksign com seus concorrentes é pautada na concorrência leal, tudo em
estrita observância às leis aplicáveis de antitruste e concorrência.

A política comercial da Clicksign é definida de forma independente e desvinculada de
terceiros e nunca será acordada com a concorrência ou com partes não relacionadas
direta ou indiretamente com a Clicksign. O crescimento da Empresa será sempre fruto
de uma concorrência justa e leal.

Todos os direitos de propriedade intelectual são observados pela Clicksign. A
definição de Propriedade Intelectual1 abrange "os direitos relativos às invenções em
todos os campos da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e
modelos industriais, às marcas industriais, de comércio e de serviço, aos nomes e
denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal, às obras
literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes, às
execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão,
bem como os demais direitos relativos à atividade intelectual no campo industrial,
científico, literário e artístico”.

Para os fins deste Código, tanto o conhecimento originado na Empresa quanto o
produzido por terceiros deve ser amplamente respeitado.

1 De acordo com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, WIPO.
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5 - Proteção de dados e Privacidade

A Clicksign respeita a proteção de dados pessoais e a privacidade de todos os seus clientes,
Colaboradores, Fornecedores e Parceiros, nos termos previstos pela Lei Geral de Proteção de
Dados (“LGPD”) e demais leis e regulamentos que regem o tema, impondo aos Destinatários a
mesma responsabilidade e o mesmo dever de zelo e cuidado.

A Clicksign possui um programa de governança para o tratamento de dados pessoais que
deve ser observado por todos os Colaboradores. Da mesma forma, Fornecedores e Parceiros
devem ter um programa próprio de governança e segurança que seja apto a proteger dados
pessoais de todos os envolvidos na cadeia negocial de produtos e serviços da Clicksign. Para
mais informações sobre as políticas de privacidade e proteção de dados da Clicksign, consulte
a Política de Privacidade.

Além do disposto acima, cabe, ainda, aos Destinatários o dever de preservar e proteger toda e
qualquer espécie de informações, em sentido amplo, incluindo as relacionadas abaixo:

● Informações de autoria da Clicksign: software, forma de trabalho, ferramentas,
gráficos, materiais produzidos pela e para a Clicksign, mídia, texto, imagem, interface
de usuário, música, vídeo, fotografia, marca registrada, marca, logotipo, arte,
tecnologia e outras propriedades intelectuais na plataforma da Clicksign.

● Informações de Colaboradores, Fornecedores, Parceiros e investidores: dados de
Colaboradores, Fornecedores, Parceiros, investidores, bem como dados de todos os
que, direta ou indiretamente, prestam ou possuem interesse em prestar serviços para a
Clicksign, como, por exemplo, candidatos a vagas.

● Informações de clientes: qualquer dado relacionado a clientes, como informações da
conta, contatos, dados cadastrais etc.

Significa que os Destinatários devem:

● Abster-se de compartilhar, sob qualquer hipótese, o acesso a qualquer ambiente
utilizado pela Clicksign ou a informações pessoais e intransferíveis, sob pena de
responsabilidade de quem compartilhou as informações.

● Respeitar os direitos autorais e a legislação específica sobre propriedade intelectual,
tanto em relação a produções da Clicksign como de terceiros.

● Resguardar os conteúdos internos da Clicksign (informações, documentos, dados,
relatórios), compartilhando-os somente após a devida autorização, e somente caso o
compartilhamento seja efetivamente necessário.
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● Proteger a condição de confidencialidade, o sigilo de informações e a restrição de sua
divulgação, tanto em relação a materiais da Clicksign como materiais de propriedade
de terceiros, em qualquer momento ou hipótese.

● Após eventual desligamento da Clicksign, os dados da empresa em posse do
Destinatário devem ser devolvidos de forma integral e, após tal devolução, quaisquer
cópias devem ser apagadas.

● Vetar o acesso a informações confidenciais por pessoas que não estejam
credenciadas.

● Resguardar a qualidade e a confidencialidade das informações imputadas no momento
do uso dos sistemas da Clicksign.

Em respeito à proteção de dados e à privacidade de seus Colaboradores, a Clicksign entende
que, para um ambiente plural e diverso, todos devem ter a possibilidade de decidir como e
quando suas informações sensíveis são utilizadas, incluindo mas não se limitando a crenças,
afiliações religiosas e posições político-partidárias. Deste modo, para resguardo do direito à
proteção de dados e à privacidade de cada um em seus credos e convicções e mantendo o
cuidado com os Colaboradores, reforçamos nossa posição de desencorajar o uso do ambiente
de execução das atividades e prestação de serviços para abordagens a respeito de temas
sensíveis e que possam envolver confidencialidade, exceto nos casos previstos em lei ou
contrato específico.
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Código de Conduta e Ética

6 - Violações a este Código e o dever de informar

6.1 - O que eu devo informar?
Cabe aos Destinatários informar toda e qualquer espécie de violação aos termos deste
Código. As hipóteses aqui compreendidas não são exaustivas. Portanto, em caso de dúvidas,
acione o time de Compliance.

Em caso de dúvidas, seja cauteloso e pergunte.

Caso presencie ou tenha conhecimento de alguma violação, comunique imediatamente o time
de Compliance. O tempo é um fator relevante nesses casos. Logo, quanto antes for
comunicada a infração e/ou violação, maior a capacidade de ação imediata e mitigação dos
impactos negativos do ato.

Condutas eticamente questionáveis jamais devem ser ignoradas.

6.2 - A quem devo informar?

A publicação deste Código impõe a imediata obrigação de que todos os Destinatários
cumpram com seus termos, afastada qualquer alegação de desconhecimento.

Assim, cabe a cada Colaborador o dever de comunicar formalmente ao responsável pela sua
área de atividade ou ao time de Compliance sempre que estiver diante de uma decisão que
tenha configurado ou que possa configurar desrespeito ou violação a este Código. Da mesma
forma, cabe a cada Fornecedor e/ou Parceiro denunciar ao representante da Clicksign com
quem mantém contato qualquer desrespeito ou violação aos termos deste Código.

As violações serão analisadas e estarão sujeitas a medidas disciplinares, sem prejuízo das
penalidades legais eventualmente cabíveis. Qualquer Destinatário que tiver conhecimento de
situações que representem violação a este Código de Conduta e deixar de notificar a Clicksign
ou omitir informações relevantes para a investigação também estará sujeito às medidas
disciplinares cabíveis.
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Código de Conduta e Ética

O Canal de Integridade da Clicksign disponibilizado pelo time de Compliance para casos de
violação a este Código é:

https://www.clicksign.com/integridade/

Você também pode entrar em contato com a equipe de Compliance diretamente pelo e-mail:

compliance@clicksign.com

6.3 - Como ocorre a averiguação e investigação de violações a
este Código?
As investigações serão feitas pelo time de Compliance, com a devida discrição e
confidencialidade. Não é permitido que nenhum Colaborador faça investigação por conta
própria.

Da mesma forma, em hipótese alguma a Clicksign admitirá retaliações ao Destinatário que
informar sobre uma violação a este Código, observada a confidencialidade da informação e a
preservação da identidade do Destinatário.

Mensagem ao Destinatário: Se você sabe ou suspeita de qualquer violação a este Código
ou à Política Anticorrupção da Clicksign, por favor, informe ao time de Compliance.
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Código de Conduta e Ética

7 - Elaboração e Aprovação

Este Código foi elaborado de acordo com os valores, missão e objetivos da Clicksign e em
observação à legislação atualmente em vigor. A Clicksign se reserva o direito de revisar e
atualizar esse Código, conforme a necessidade, de acordo com seus próprios critérios.

Este Código foi aprovado por seus representantes abaixo listados:

Revisão Elaborado por: Data de Emissão Descrição de alterações
e revisões

Aprovado por: Data da Aprovação

1.0 Camilla Fernandes
Nunes

15/04/2021
Documento Inicial Marcelo Kramer

Michael Bernstein
Daniel Libanori

12/07/2021

16/16

Clicksign 24a8622c-25d5-4a28-a43e-b1f53c98603e
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Assinaturas

Daniel Gaboardi Libanori
Assinou para aprovar

Marcelo Kramer
Assinou para aprovar

Michael Belfer Bernstein
Assinou para aprovar

Log

12 jul 2021, 10:30:43 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 criou este documento número 24a8622c-25d5-4a28-a43e-b1f53c98603e. Data

limite para assinatura do documento: 08 de agosto de 2021 (20:13). Finalização automática após

a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

12 jul 2021, 10:30:56 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 adicionou à Lista de Assinatura:

daniel.libanori@clicksign.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Daniel Gaboardi Libanori e CPF 301.663.808-81.

12 jul 2021, 10:30:57 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 adicionou à Lista de Assinatura:

marcelo.kramer@clicksign.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Marcelo Kramer e CPF 148.193.498-80.

12 jul 2021, 10:30:57 Operador com email simone.vollbrecht@clicksign.com na Conta 5ef8f18b-146b-401b-9a81-

f890a89bb592 adicionou à Lista de Assinatura:

michael.bernstein@clicksign.com, para assinar para aprovar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Michael Belfer Bernstein e CPF 313.186.158-44.

13 jul 2021, 22:05:22 Michael Belfer Bernstein assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

michael.bernstein@clicksign.com (via token). CPF informado: 313.186.158-44. IP: 179.111.96.33.

Componente de assinatura versão 1.124.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

15 jul 2021, 17:29:11 Marcelo Kramer assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

marcelo.kramer@clicksign.com (via token). CPF informado: 148.193.498-80. IP: 187.108.227.26.

Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

16 jul 2021, 15:40:19 Daniel Gaboardi Libanori assinou para aprovar. Pontos de autenticação: email

daniel.libanori@clicksign.com (via token). CPF informado: 301.663.808-81. IP: 189.34.156.179.

Componente de assinatura versão 1.125.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 16 de julho de 2021. Versão v1.3.2.
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16 jul 2021, 15:40:20 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

24a8622c-25d5-4a28-a43e-b1f53c98603e.

Hash do documento original (SHA256): 1d71817540763729ed6857518c8ee2420cc7d4322b8881d81d9e3ef2c4ecc295

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 24a8622c-25d5-4a28-a43e-b1f53c98603e, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 16 de julho de 2021. Versão v1.3.2.

24a8622c-25d5-4a28-a43e-b1f53c98603e
Página 2 de 2


		2021-07-16T18:40:22+0000
	São Paulo, SP
	Clicksign
	Signature




