
 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
PRINCÍPIOS DE ÉTICA E CONDUTA 

 

Objetivo 

 

Estabelecer os princípios éticos para orientar as relações internas e externas da PREVINDUS - Associação 
de Previdência Complementar, bem como a conduta de seus colaboradores e parceiros. 

 

Princípios 

 

Principais Valores 

Todos os funcionários e estagiários da PREVINDUS, colaboradores e parceiros envolvidos em suas operações 
devem buscar a excelência de conduta, pautada na transparência, responsabilidade, confiança, 
profissionalismo, respeito, lealdade e integridade nas relações, negociações e atividades.  

 
Relacionamento com as Patrocinadoras 

O relacionamento com as Patrocinadoras deve ser caracterizado pela colaboração, parceria, presteza e zelo 
pelos interesses dos participantes. 

As ações das Patrocinadoras precisam assegurar: 

➢ transparência, veracidade, agilidade na prestação das informações;  

➢ confidencialidade das informações recebidas;  

➢ receptividade quanto às sugestões de melhorias ou adequação de processos. 

 
Relacionamento com os Participantes, Assistidos e Beneficiários 

A transparência, cortesia e agilidade na prestação das informações, bem como o sigilo das informações 
recebidas compõem o compromisso da PREVINDUS e seus colaboradores com todos os participantes 
assistidos e beneficiários. 

 
Relacionamento com os Funcionários e Colaboradores  

A PREVINDUS prima pelo relacionamento interpessoal, pois entende que através do respeito mútuo, 
profissionalismo, colaboração e interação entre seus funcionários, estagiários e colaboradores é possível 
manter um ambiente de trabalho agradável, produtivo e favorável ao crescimento profissional. 

Aos funcionários, estagiários e colaboradores, compete atuar em prol dos interesses da PREVINDUS, 
buscando a melhoria continua do seu desempenho e do senso de coletividade. 

 

Relacionamento com os Parceiros (Fornecedores e Prestadores de Serviços) 

Além do custo x benefício e da qualidade dos produtos e serviços, a PREVINDUS avalia os critérios técnicos e 
éticos na contratação de seus parceiros, que envolvam: transparência em seus negócios, cumprimento das 
determinações legais, fiscais e atuação com responsabilidade social. 

 
Relacionamento com os Órgãos Reguladores e Governamentais 

O compromisso da PREVINDUS com os Órgãos Reguladores e Governamentais é de cumprir a legislação 
aplicável às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e prestar as informações solicitadas em 
fiscalização ou exigidas por lei com veracidade e agilidade. Esta postura também deve fazer parte da conduta 
de seus colaboradores e parceiros. 

 

 

 



 
 

Relacionamento com Outras Fundações 

A parceria e a reciprocidade são atitudes que devem fazer parte da relação da PREVINDUS com outras 
Fundações. 

 

Segurança da Informação 

As informações geradas pela PREVINDUS, ou por ela obtidas, são consideradas parte integrante do seu 
patrimônio. Sendo assim, os envolvidos nas operações da PREVINDUS devem assegurar a confiabilidade, a 
integridade e o sigilo das informações referentes aos investimentos, aos participantes, assistidos e 
beneficiários dos planos e outras que sejam de cunho confidencial. 

Antes que informações sejam disponibilizadas, para qualquer finalidade, a PREVINDUS deve assegurar que 
aquele que vai recebê-las possui condições de manter a sua integridade e confidencialidade. 

A PREVINDUS compromete-se em tratar as informações de terceiros com os cuidados de confidencialidade 
que o proprietário recomendar. 

 

Conflitos de Interesse 

As atividades e atribuições dos funcionários, estagiários, colaboradores e parceiros não devem conflitar com os 
interesses da PREVINDUS, tão pouco podem oferecer riscos à imagem da PREVINDUS. Para isso, as 
seguintes ações devem ser recusadas: 

➢ favores de pessoas ou empresas que se relacionem com a PREVINDUS, prestados ou recebidos, em 
benefício próprio ou de terceiros; 

➢ recebimento de vantagens em virtude de acessos privilegiados a informações; 

➢ uso do cargo e atribuições para influenciar decisões que favoreçam interesses pessoais; 

➢ emissão de manifestações públicas em nome da PREVINDUS, sem autorização ou competência para tal. 

 

Compromisso 

 
 

Declaro que recebi, li e concordo com o Termo de Compromisso – Princípios de Ética e Conduta e assumo o 
compromisso com a PREVINDUS - Associação de Previdência Complementar de cumprir todos os princípios 
aqui descritos. 

 

Empresa:  

 
 

Nome:  

 
 

Local e data:  

 

 

 

 

Assinatura 
 


