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Mensagem 
dos founders 
A unico, desde sua fundação, sempre esteve orientada por princípios 
éticos e valores defendidos por nós, founders da organização, e que nos 
permitiu estar entre as principais empresas de tecnologia do país, com um 
time engajado com nossos propósitos e missão, entregando produtos e 
tecnologias digitais inovadoras e com um valioso impacto para nossos 
clientes, usuários e para a sociedade.

Atualmente, visando cumprir a nossa missão de simplificar a vida das 
pessoas, as identificando e conectando com produtos e serviços de forma 
simples e confiável, devolvendo a elas o total controle sobre seus dados, 
continuaremos contando com profissionais altamente qualificados e que 
compartilham dos nossos princípios e valores. Prezamos pela ética, pela 
boa conduta, pelo respeito e, sobretudo, pela transparência e confiança em 
todas as nossas relações.

O compromisso com os princípios éticos e com as diretrizes aqui trazidos 
é condição essencial para que todos estejam alinhados com os objetivos 
da unico, a fim de se evitar qualquer conduta que possa ser considerada 
contra os nossos valores, antiética ou ilícita nos termos das leis brasileiras 
e das regulamentações aplicáveis.

Como protagonistas da história da unico, contamos com a colaboração de 
todos os Seres unico para seguirmos construindo juntos uma empresa que 
proporciona aos nossos colaboradores e stakeholders ampla transparência 
e confiança em nossas atividades, ambientes e negócios e que, sobretudo, 
valoriza uma cultura de respeito às pessoas.

Diego 
Martins

Paulo 
Alencastro



Introdução

O presente Código de Ética e Conduta estabelece normas para a conduta 
de todos os Seres unico, acionistas, administradores, inclusive prestadores
de serviços, consultores, parceiros e fornecedores.

Este Código de Conduta tem como objetivo informar e formalizar os valores 
e o que esperamos da conduta de cada um de nós no desempenho das 
atividades profissionais e relacionamentos na unico, assim como 
regulamentar as punições em caso de descumprimento. Diante disso, 
declaramos que temos o compromisso de cumprir as leis, normas e 
regulamentos vigentes, nossas políticas e procedimentos internos, e, além 
disso, agir de maneira ética e honesta.

Cumpre a você conhecer, acompanhar e, principalmente, zelar para que 
todas as leis, normas e regulamentos sejam sempre cumpridos e, 
adicionalmente, que suas condutas estejam de acordo com o exposto neste 
documento e em nossas políticas e procedimentos internos..



1.
Manifesto, propósito, 
missão, BHAG, valores



Manifesto

“Somos uma empresa brasileira, e vamos colocar nosso país no mapa 
global da inovação e da tecnologia.

Somos a engrenagem inovadora que movimenta a nova economia, a ponte 
que aproxima pessoas e tudo aquilo que elas valorizam.
Somos a porta de entrada para todas as conveniências da vida moderna, a 
chave que abre todas as vantagens que a tecnologia trouxe para a 
humanidade.

Somos a marca em quem as pessoas confiam, e o porto seguro em quem 
as empresas se apoiam.

Somos a plataforma que antecipa o futuro, o motor que facilita a vida e 
potencializa as possibilidades. Somos o selo de confiança, a luz verde para 
seguir em frente, a oportunidade ser, de realizar, construir, crescer.

unico é a IDtech que simplifica a vida das pessoas pois as identifica e 
conecta com produtos e serviços, de forma simples e confiável, devolvendo 
a elas o total controle sobre seus dados.

Sua vida de um jeito único.”



Acreditamos que cada indivíduo é 
único e que isso basta para abrir 
possibilidades.

Propósito - Por quê?
Simplificamos de maneira segura 
a relação entre pessoas e 
empresas.

Missão - O que?

Somos uma empresa brasileira e vamos 
colocar nosso país no mapa global da 
inovação e da tecnologia.

BHAG - Objetivo grande, 
ousado e cabeludo! :)



O cliente é a nossa razão

Dizem que o cliente tem 
sempre razão, para nós 
o cliente é a razão. 
Nossa razão de existir é
simplificar a vida das pessoas 
e das empresas, por isso tudo o 
que fazemos é pensando neles em 
primeiro lugar.

Valores

Agimos com ousadia

Se podemos sonhar grande, 
por quê sonhar pequeno? 
Inspiramos cada um a agir 
com ousadia no seu dia a dia.
Queremos ir sempre além,
não temos medo de questionar, 
de fazer diferente, de errar, 
mesmo que isso signifique 
mudar os planos de repente e 
corrigir a rota com o
avião no ar.

Vestimos a camisa

Somos nós que fazemos a 
nossa empresa ser quem ela é, 
e nos comprometemos a fazer 
o melhor por ela e pelos nossos 
clientes. No nosso dia a dia 
exigimos confiança mútua e 
não medimos esforços para 
entregar o que é certo e o que 
foi combinado.

Somos únicos e
somos um

Nossos talentos individuais se 
complementam para criar algo 
muito maior. Valorizamos a 
diferença e criamos um 
ambiente inclusivo, onde cada 
um pode ser quem é. 
Acreditamos na liberdade de 
expressão sem julgamentos, 
praticamos o respeito e a 
confiança, comemoramos 
nossas vitórias coletivas de 
forma surpreendente
e marcante.

Nosso radar vai além

Estamos sempre em 
busca de inspiração para
continuar inovando. 
Acompanhamos 
comportamentos, tendências
e tecnologias no mundo todo 
para questionar, aprender 
e nos desenvolver. 
Observamos os 
concorrentes, analisamos 
benchmarks e buscamos 
melhores práticas dentro
e fora da nossa indústria.



2.
Cumprimento de 
leis e regulamentos



Cumprimento de leis e 
regulamentos

A unico realiza suas atividades de acordo com a legislação brasileira
vigente,em especial as leis trabalhistas, de proteção de dados, de combate
à lavagem de dinheiro e corrupção, tais como as leis nº13.709/2018,
12.846/2013, 9.613/1998. Proibimos e repudiamos qualquer tipo de negócio
ou relação que vai de encontro com a legalidade, boa-fé, ética e normas
anticorrupção.



3.
Conflito de 
Interesses



Atividades 
profissionais externas

Todas as atividades profissionais que o  Ser unico desempenha além da 
sua função na unico (ainda que eventual), podem ser consideradas como 
Atividades Profissionais Externas, incluindo, mas não se limitando à: 
freelancer, consultoria externa, bicos e participação societária ou de 
negócios em outras empresas.

Tais Atividades Profissionais Externas podem ser permitidas, mas é 
importante que sejam observadas as seguintes regras:

● Não seja incompatível com o horário de trabalho do  Ser unico 
ou que prejudique o seu rendimento profissional.

● Que a Atividade Profissional Externa não seja realizada de 
forma direta ou indireta para empresas concorrentes, 
fornecedores e/ou clientes da unico, de modo a se evitar ao 
máximo qualquer conflito com os 
negócios e interesses da empresa.

● Investimentos: Em todos os casos, não é permitido que o  Ser unico 
seja sócio (inclusive minoritário) de empresas concorrentes, clientes
e fornecedores. A única exceção são aquelas em que a empresa em 
questão seja uma companhia de capital aberto e que a participação 
seja de até 1% do capital social.

Casos específicos devem ser tratados mediante contato 
com o canal de Ética.



Parentesco e 
relacionamento amoroso 

Relacionamentos amorosos ou de parentesco podem coexistir com os 
relacionamentos profissionais, contudo é importante que as questões 
particulares não afetem a rotina de trabalho. A relação amorosa ou de
parentesco entre Seres unico é permitida na unico, desde que:

● não haja uma subordinação hierárquica com reporte direto entre
as partes envolvidas ou

● que não influencie na relação profissional e nem se caracterize ou 
gere conflitos de interesse.

Caso algum relacionamento dessa natureza esteja impactando nos 
Assuntos de trabalho, reporte a situação ao Canal de Ética para avaliação
pelo Comitê.



Presentes, brindes
e entretenimento

É comum, durante as atividades profissionais, receber ou oferecer 
presentes ou cortesias no intuito de construir relações com finalidade de 
negócios. Mas é preciso ficar atento, pois esse tipo de atitude não deve 
influenciar decisões de negócios ou gerar vantagens indevidas para 
nenhum dos lados. Em hipótese alguma é permitido aceitar quantias 
monetárias.

Para presentes ou brindes de até R$ 300,00, não é necessário fazer o 
reporte. Presentes em valor superior ao estipulado devem ser recusados ou 
encaminhados ao time de PeopleX para eventual sorteio.



Viagens e benefícios
de hospitalidade

Além disso, cabe ao  Ser unico comunicar ao seu gestor direto o 
recebimento de convites para eventos, viagens e outros para que ele 
avalie eventual conflito de interesses.

Em viagens, sejam elas a negócios, para visitar outras unidades ou como 
parte de programas ou premiações internas, é importante lembrar que as 
regras de utilização de cartões corporativos, reembolso e uso de táxi 
devem ser respeitadas, de acordo com as políticas vigentes do time 
Financeiro.



4.
Ambiente de
trabalho



Ambiente
de trabalho

Nosso ambiente de trabalho reflete quem somos como time. Prezamos por 
uma convivência saudável entre todos os Seres em ambientes que sejam 
livres de preconceitos, discriminações ou atitudes desrespeitosas entre 
quaisquer pessoas que colaboram em seu dia a dia com a construção da 
unico. 

É responsabilidade de todos os Seres unico zelar por essas boas relações, 
refletindo-as também no tratamento com nossos clientes, fornecedores e 
colaboradores externos.

Além disso, é papel de todos zelar por boas condições de higiene e 
segurança de nossas instalações, pelo uso e conservação adequados de 
equipamentos, bem como pelos documentos, dados e informações que 
circulam em nossos ambientes, tanto físicos como virtuais, observando as 
regras estabelecidas pelos times da unico responsáveis por esses 
ambientes, sinalizando a estas eventuais problemas.



Home office

Oferecemos a possibilidade de trabalho remoto a todos os Seres unico 
desde que haja condições técnicas e de segurança para que o trabalho seja 
realizado remotamente, bem como alinhado como o respectivo gestor 
direto.

É importante reforçar que mesmo estando fora das instalações da unico, as 
condutas estabelecidas aqui também se aplicam ao trabalho remoto, assim 
como as diretrizes de Segurança da Informação explicitadas na Política de 
Segurança da Informação – Normas e Práticas para 
segurança da Informação.



Respeito à 
diversidade

Nosso time é composto por pessoas diversas e isso nos faz únicos. 
Respeitamos a diversidade em sua essência, estimulando talentos e 
habilidades de cada um. Todas as decisões relacionadas às dinâmicas do 
trabalho devem ser baseadas nas competências, realizações e condutas dos 
Seres unico, e não com base em etnia, gênero, orientação sexual ou política, 
religião, deficiência física, naturalidade ou qualquer outro tipo de 
característica individual que possa ser discriminatória.

Para estimular um ambiente cada vez mais respeitoso e inclusivo, o time de 
Diversidade & Inclusão busca realizar iniciativas relacionadas ao tema. 
Todos os Seres unico são bem vindos a colaborar com essas iniciativas e 
convidados a entrar em contato com a equipe para conhecer as formas de 
participação.



Discriminação 
e assédio

Práticas discriminatórias e qualquer forma de assédio não são toleradas. 
Lembre-se que isso se estende a piadas, imitação de trejeitos e/ou 
comentários jocosos, mesmo que sejam feitos na ausência da pessoa a que 
se refiram.

Lembre-se: caracteriza-se assédio quando alguém, especialmente em 
posição privilegiada, usa dessa vantagem para humilhar, desrespeitar, 
constranger ou obrigar outra pessoa a fazer algo. Assédio moral é quando 
há exposição a situações de humilhação durante a jornada de trabalho e o 
assédio sexual visa a obtenção de vantagem ou favor sexual.

Situações que configurem assédio sexual, econômico, moral ou de qualquer 
outra natureza, assim como intimidações e ameaças devem ser denunciadas 
imediatamente. Mesmo que você não seja o alvo de situações 
discriminatórias, mas as presencie, denuncie! 



Álcool e drogas

Em nossos escritórios, disponibilizamos algumas bebidas alcóolicas para 
que os Seres unico possam confraternizar. Assim, é necessário observar que 
sempre que o consumo de álcool ocorrer dentro das instalações da unico, 
deve ser feito com moderação e responsabilidade nos momentos 
apropriados, garantindo a sua segurança, dos outros Seres unico e de 
terceiros.

Reforçamos que o uso de substâncias ilegais e o porte de drogas em nossas 
instalações é terminantemente proibido. Da mesma forma, não admitimos 
que um  Ser unico desempenhe suas atividades embriagado ou sob efeito 
de drogas ilícitas ou mesmo permaneça dentro da unico nessas condições.

E lembramos: Se beber, não dirija!



Roubo e furto

Todos os Seres unico são responsáveis por zelar tanto pelos bens da unico, 
quanto pelos seus próprios bens e objetos pessoais. Além disso, é 
extremamente importante seguir as políticas de Segurança da Informação, 
afinal todos somos responsáveis pela segurança, não só dos bens, mas 
também dos dados e informações da empresa.

Objetos encontrados em nossas dependências que estejam sem 
identificação, devem ser entregues à recepção ou a algum membro do time 
de Facilities. Independentemente do valor, não se aproprie de objetos 
encontrados nas dependências da unico.

Caso você presencie ou desconfie de ações relacionadas a roubo ou furto, 
procure o time de Facilities ou denuncie de forma anônima no Canal de 
Ética indicado no item 8.3 deste Código.



5.
Integridade
do Negócio



Relações com concorrentes, 
parceiros e entidades do Governo

Toda e qualquer atividade ou negócio em nome da unico deverá ocorrer de 
forma legítima e ética, com transparência e estrito respeito à lei, sendo 
responsabilidade dos Seres unico assegurar essas premissas nas suas 
respectivas condutas. 

Nesse sentido, esperamos que todos os Seres unico ajam dentro das leis e 
normas vigentes, de forma justa e com boa fé com os fornecedores, 
concorrentes, parceiros, clientes, órgãos e autoridades governamentais.

A unico não tolera qualquer obtenção de vantagem decorrente de ações 
desleais ou desonestas, como:

● abuso de informações privilegiadas;

● prática profissional injusta;

● simulação, adulteração e manipulação de qualquer informação; 
assédio; 

● atos que possam ser considerados suborno ou corrupção, seja no 
âmbito público ou privado.

É expressamente vedado a todos os Seres unico efetuar qualquer  
pagamento impróprio, duvidoso ou ilegal, ou favorecer, pela 
concessão de benefícios indevidos ou fora das práticas usuais de 
mercado a clientes, fornecedores e concorrentes, em detrimento dos 
demais, bem como fazer 
tais pagamentos ou conceder privilégios ou vantagens a funcionários 
públicos ou equiparados, seja diretamente ou por terceiros.



Relações públicas
e redes sociais

Relações públicas

Temos uma imagem e reputação a zelar, por isso é de extrema importância 
que toda e qualquer participação em palestras, seminários, eventos 
externos 
(online e offline) em nome da unico passe pelo time de Comunicação 
Externa.

Isso vale, também, para contato com a imprensa. Entrevistas podem ser 
concedidas somente quando acompanhadas por uma pessoa do time de 
Comunicação Externa. 

Redes Sociais

Hoje, o perfil das pessoas é traçado por meio de suas postagens nas redes 
sociais e ao postar nas redes sociais que você trabalha em determinada 
empresa, é necessário ter ainda mais cuidado.

Respeitamos a liberdade de expressão, mas lembre-se que na condição de  
Ser unico, o seu comportamento e suas publicações nas redes sociais também 
poderão ser associados à unico. 

Por isso, não divulgue informações confidenciais ou inapropriadas por 
meio de redes sociais que possam afetar a unico e esteja ciente que casos 
de quebra de sigilo, discriminação, assédio e ofensas nesses meios vão 
contra os princípios defendidos neste Código.

O time de Comunicação Externa também é responsável pelas redes sociais 
da unico e fala em nome da empresa. Por isso, é importante destacar que 
críticas e comentários negativos nas postagens das redes sociais da unico 
devem ser respondidos apenas por nossa página institucional.



Corrupção

A unico se compromete a observar a legislação e normas aplicáveis às suas 
atividades, em especial a legislação de combate à lavagem de dinheiro e à 
corrupção, incluindo a United States Foreign Corrupt Practices Act e o UK 
Bribery Act, bem como a agir com honestidade, lealdade, integridade e 
boa-fé, com relação a quaisquer terceiros, sejam agentes públicos ou 
privados.

Não toleramos qualquer ato de corrupção! Caso você presencie qualquer 
atividade ilícita praticada por qualquer pessoa, interna ou externa à unico, 
envolvida com as atividades e negócios da empresa, denuncie 
imediatamente o caso, fornecendo o máximo de informações e indícios de 
tal prática. 



Contabilidade e 
Registros

A unico busca cumprir todas as leis e padrões contábeis aplicáveis em seus 
livros, registros contábeis e demonstrativos financeiros, comprometendo-se 
a registrar todas as transações financeiras com acurácia e fidedignidade.

Nesse sentido, os Seres unico devem cumprir todas as políticas e instruções 
do time Financeiro da unico, possibilitando a correta tratativa das despesas 
e receitas da empresa e o adequado registro das informações financeiras 
em seus controles. As políticas encontram-se divulgadas na Intranet, na 
área de Políticas e Procedimentos.



Doações
ou patrocínios

A realização de doações ou patrocínios deve ser sempre validada pelo 
Comitê de Ética da unico, seguindo sempre as seguintes premissas:

● Não deve influenciar, de maneira ilegal, um resultado comercial; 

● Não contemplar doações políticas;

● Deve ser feita para uma organização legítima.



Contabilidade
e registros

A unico busca cumprir todas as leis e padrões contábeis aplicáveis em seus 
livros, registros contábeis e demonstrativos financeiros, comprometendo-se a 
registrar todas as transações financeiras com acurácia e fidedignidade.

Nesse sentido, os Seres unico devem cumprir todas as políticas e instruções do 
time Financeiro da unico, possibilitando a correta tratativa das despesas e 
receitas da empresa e o adequado registro das informações financeiras em seus 
controles. As políticas encontram-se divulgadas na Intranet, na área de Políticas 
e Procedimentos.



6.
Recursos, ativos e 
segurança da informação



Recursos

Os computadores, sistemas e meios de comunicação disponibilizados pela 
unico são de uso para as atividades da empresa e são considerados 
Ferramentas de Trabalho. O uso destes recursos é monitorado e deve ser feito 
de acordo com as políticas da empresa que forem especificamente aplicáveis.

Abaixo, trazemos algumas regras gerais e básicas para o uso destes recursos, 
mas recomendamos a todos que acessem as políticas da unico: 
Disponibilizamos todas as nossas políticas que determinam os procedimentos 
padrões para diversas áreas e circunstâncias. Você pode acessá-las por meio da 
Intranet, na área de Políticas e Procedimentos.



Ferramentas
de trabalho

Consideramos ferramentas de trabalho todo e qualquer recurso utilizado na 
função do  Ser unico, como por exemplo: e-mails, Intranet, sistemas internos e 
externos, notebooks, desktops e demais equipamentos eletrônicos, documentos 
(digitais ou impressos), dentro outros que sejam disponibilizados pela unico.

O  Ser unico deverá utilizar as ferramentas de trabalho com responsabilidade, 
seguindo todas as normas e instruções de segurança aplicáveis.

A Política de Segurança da Informação da unico apresenta regras específicas 
sobre o tema, mas vale destacar as seguintes condutas básicas:



Segurança da 
informação

Em razão do trabalho, o  Ser unico possui acesso a diversas informações 
confidenciais e sensíveis, que são consideradas bens valiosos da unico. 
Então, vale ressaltar que todos os Seres unico e demais colaboradores da 
unico devem:

● Seguir todas as instruções e condutas descritas nas políticas de 
segurança ou divulgadas pelo time de Segurança da Informação da 
unico;

● Preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de 
toda e qualquer informação, esteja ela em meio físico ou digital, 
obtida em razão da função.

● Garantir que as informações estejam adequadamente protegidas, de 
forma que o uso das informações ocorra única e somente para as 
finalidades a qual se destinam.

● Preservar suas senhas, que são pessoais e intransferíveis, não 
devendo compartilhá-las com ninguém;

● Reportar qualquer incidente relacionado à segurança da informação 
ao Canal de Ética indicado no item 8.3 deste Código.



Segurança da 
informação

A unico fornece os equipamentos e ambientes necessários para 
manutenção da segurança e disponibilidade durante a transmissão, 
processamento e armazenamento de seus dados e informações, bem como 
busca engajar os Seres unico na contínua melhoria de seus processos de 
segurança de informação e proteção de dados.

Nesse sentido, a unico monitora e pode acessar a qualquer momento todos 
os registros de acesso à internet, e-mails e mensagens que tenham 
trafegado nos ambientes, equipamentos ou sistemas de comunicação por 
ela disponibilizados aos Seres unico, não devendo haver expectativa de 
privacidade pelo  Ser unico quanto a este monitoramento.

Para mais informações, basta acessar a Política de Segurança da 
Informação – Normas e Práticas para Segurança da Informação. 



Propriedade intelectual e 
confidencialidade de informação

A propriedade intelectual produzida pela unico deve ser protegida por todos 
os Seres unico e mantida em confidencialidade, inclusive após o término da 
relação de trabalho. Todas as inovações desenvolvidas pelos profissionais 
da unico, nos ambientes físicos ou virtuais ou nos equipamentos e softwares 
disponibilizados pela empresa, pertencem à unico e devem ser 
incorporados aos nossos ativos e permanecer com a empresa mesmo após 
o desligamento do  Ser unico. 

O  Ser unico, durante e após a relação de trabalho com a unico, deverá tratar 
todas as informações como confidenciais, inclusive, mas não se limitando a, 
informações e dados comerciais, financeiros, operacionais, jurídicos, 
tecnológicos, segredos de negócio, dentre outros que estejam relacionados 
a quaisquer atividades e negócios conduzidos pela unico.



Privacidade e proteção 
de Dados Pessoais

Para nós, dados são pessoas, e é por isso que valorizamos, acreditamos e 
defendemos a privacidade durante todo o ciclo de vida dos dados que 
tratamos. Este é o núcleo do negócio da unico.

Conduzimos nossa tecnologia para respeitar as normas legais de proteção 
e privacidade de dados pessoais nas jurisdições onde atuamos. Os Seres 
unico são arautos da transparência e dos princípios que incorporamos em 
nossas políticas e das condutas que adotamos para tratar de forma legítima 
os dados, e entregar soluções digitais por meio do tratamento adequado 
dos dados, os quais estão limitados ao mínimo necessário para alcançar 
nosso propósito com qualidade, de forma legal e segura.

Portanto, o  Ser unico que identificar um tratamento de dados, real ou 
potencial, que não esteja de acordo com estas diretrizes deverá reportar a 
situação através do Canal de Ética indicado no item 8.3 deste Código. Não 
pouparemos esforços para manter a transparência, confiança e 
legitimidade do tratamento dos dados.

Para mais informações sobre como respeitamos e preservamos a 
privacidade das pessoas, basta acessar a Política de Privacidade e 
Proteção de Dados Pessoais.



7.
Ética



Falta de
cumprimento

As diretrizes reunidas neste Código devem ser cumpridas por todos os 
Seres unico, terceiros, clientes, fornecedores e parceiros. O não 
cumprimento está sujeito à aplicação de medidas disciplinares, como: 

1. Advertência oral ou por escrito
2. Suspensão
3. Rescisão de contrato de trabalho

Terceiros, por sua vez, poderão ter sua relação de negócios com a unico 
encerrada.



Comitê
de ética

A unico possui um Comitê de Ética formado por membros seniores 
responsáveis pelos times de People, Jurídico, além de outros membros do 
time de Gestão da unico. A estrutura, composição e regras de 
funcionamento do Comitê serão estabelecidos em regimento interno 
aprovado pela Diretoria da unico, por proposta do Comitê.

O Comitê constitui um órgão designado especialmente para (i) promover e 
zelar pelo cumprimento deste Código de Ética e Conduta, acompanhando e 
monitorando sua divulgação, aplicação e desenvolvimento, (ii) tratar todas 
as questões ou denúncias que representem uma violação às diretrizes deste 
Código, de acordo com suas competências e processos estabelecidos no 
regimento próprio, e (iii) submeter ao time de Gestão as recomendações 
gerais e assessorar na apuração e aplicação de sanções a eventuais 
condutas ou comportamentos em desacordo com este Código.



Denúncias

A unico possui um Canal de Ética disponível para qualquer pessoa,  Ser 
unico, fornecedor, prestador de serviços, clientes e outras partes 
interessadas, que deseje relatar condutas ou comportamentos em desacordo 
com este Código.

Para esse fim, contamos com o nosso canal anônimo na intranet eu.unico.io/.
 Todas as denúncias recebidas pelo referido canal serão investigadas, 
apuradas e avaliadas pelo Comitê de Ética.

É importante ressaltar que as denúncias terão a garantia de anonimato e que 
ninguém será punido ou retaliado por informações de boa-fé sobre suspeitas 
de uma conduta inadequada ou contrária aos princípios aqui dispostos.

http://eu.unico.io/


Dúvidas e
Sugestões

Em caso de dúvidas ou sugestões de melhoria sobre este Código, normas 
internas e políticas, o interessado poderá entrar em contato também pelo 
Canal de Ética para análise pelo Comitê.



Vigência

O presente Código de Ética e Conduta foi aprovado pela Diretoria da unico, 
passando a vigorar a partir da data de sua publicação.

São Paulo, Agosto de 2020.

Diego Torres Martins Paulo Roberto Alencastro Jr.



Termo de adesão 
e compromisso

Este documento apresenta o modo de agir e conduzir o dia a dia da unico 
proporcionando a compreensão das ações consideradas inadequadas ao 
padrão ético da unico e que conflitem com os princípios, valores e 
interesses da empresa.

Por meio dele, cada Ser unico poderá sanar as suas dúvidas em relação a 
como agir em situações duvidosas, ficando ainda convidado a procurar o 
Canal de Ética, o seu gestor imediato ou qualquer membro do time de 
People ou do Comitê de Ética para esclarecê-las. Manter a transparência 
na comunicação, respeitando o sigilo das informações, faz parte de nossos 
valores.

Ninguém será punido ou retaliado por informações de boa-fé sobre 
suspeitas de um comportamento inadequado ou que seja contrário aos 
nossos princípios éticos e condutas refletidas neste Código.

Eu, Ser unico, identificado no comprovante de assinatura eletrônica da 
plataforma da unico que irá compor anexo inseparável do presente 
instrumento, declaro ter recebido e tomado conhecimento do Código de 
Ética e Conduta da unico, e assumo o compromisso de seguir suas normas 
e de comunicar qualquer comportamento e/ou situação que estejam em 
desacordo com os princípios aqui descritos através do Canal de Ética.

Assim, assino o presente Termo de Adesão e Compromisso ao Código de 
Ética e Conduta da unico por meio eletrônico, de acordo com as 
tecnologias de assinatura eletrônica e de autenticação da plataforma da 
unico, a qual reconheço que confere autenticidade, integridade e validade 
jurídica necessárias à eficácia e exequibilidade deste compromisso.




