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1. OBJETIVO DESTE CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA

Este Código de Conduta e Ética traz
orientações sobre o comportamento
que deve ser adotado por todos os
Colaboradores do Grupo Prosegur.

Ele reflete o compromisso diário do Grupo Prosegur com a ética,
transparência e seus princípios no desenvolvimento das relações com os
Grupos de Interesse afetados por suas atividades: Colaboradores, acionistas,
clientes e usuários, fornecedores, autoridades, órgãos públicos, agências
reguladoras, concorrentes e a sociedade civil.
Todos os Colaboradores do Grupo Prosegur têm a obrigação de conhecer e
cumprir o disposto neste Código de Conduta e Ética, colaborar com a sua
implantação e comunicar possíveis descumprimentos dos quais venham a ter
conhecimento.
O Código de Conduta e Ética é periodicamente revisado e atualizado com
base em sugestões e propostas apresentadas pelos Colaboradores, nas boas
práticas de gerenciamento e nos compromissos de responsabilidade
corporativa assumidos pelo Grupo Prosegur, sem prejuízo de alterações
pontuais que se façam necessárias ao longo do tempo.
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2. VINCULAÇÃO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO
Este Código de Conduta e Ética aplica-se a todos os Colaboradores do
Grupo Prosegur, independentemente de seu nível hierárquico. O código é
único para todo o Grupo Prosegur, sendo aplicável em todos os seus
negócios e atividades.
Os Colaboradores do Grupo Prosegur aceitam as normas descritas na
versão mais atualizada deste Código de Conduta e Ética e, ao assiná-lo,
tornam-se obrigados ao seu cumprimento. Não será aceita nenhuma
conduta inadequada baseada no desconhecimento deste Código ou em
uma ordem de um superior hierárquico. Assim sendo, aqueles que violarem
este Código, seja por ação ou omissão, estarão sujeitos às medidas
disciplinares aplicáveis ao caso, de acordo com as leis trabalhistas vigentes,
normas e procedimentos internos.

3. RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO
Nossa posição como referência global de segurança privada nos confere a
responsabilidade de trabalhar para elevar os níveis do setor de forma
integral. O compromisso com a redução do impacto ambiental, a geração
do emprego de qualidade, a segurança e saúde dos trabalhadores, o
cumprimento da legislação, o respeito pelos direitos humanos ou a boa
governança são os melhores exemplos disto.

Nosso Propósito:
um mundo mais seguro
Na Prosegur, tornamos o mundo
um lugar mais seguro, cuidando
das pessoas e das empresas,
permanecendo na vanguarda da
inovação.
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4. NOSSOS VALORES
As pessoas são importantes para nós
Nossa paixão é cuidar de todos, sejam eles
clientes, o planeta ou nossos colaboradores.
Trabalhamos para que as pessoas vivam
tranquilamente, tanto em seu ambiente físico
quanto no digital, a fim de gerar um impacto
positivo em sua vida pessoal e profissional.
Fomentamos a empatia e a transparência em
favor da colaboração e eficiência.

Pensamos positivamente
Acreditamos em destacar o que é positivo, não
os perigos. Olhamos para trás apenas para
pegar impulso para ir em frente.
Aprendemos com nossos erros e damos
opiniões construtivas. Estamos orgulhosos do
nosso trabalho, mas não somos arrogantes.
Destacamos nossas qualidades. Celebramos
com satisfação nossas conquistas e honramos
os nossos heróis.

Somos incansáveis
Estamos sempre no modo beta. No nosso DNA,
não existe a palavra “não” como resposta.
Existe sempre um modo melhor, mais seguro e
mais eficiente de enfrentar um desafio.
Existem sempre mais perguntas a serem feitas e
mais soluções inovadoras por oferecer.
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5. PRINCÍPIOS GERAIS
5.1. Cumprimento das Leis
O Grupo Prosegur cumpre as leis vigentes nos países onde opera e atua
sempre de forma ética, segundo suas normas internas e regulamentos de
conduta. É proibida a participação ou colaboração com terceiros em
práticas ilícitas e/ou que violem os princípios deste Código de Conduta e
Ética.
Devem ser especialmente observadas as normas de direito de defesa da
concorrência, anticorrupção, proteção de dados e prevenção à lavagem de
dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Caso as leis ou normas locais de um
país aonde o Grupo Prosegur opere
sejam mais restritivas que as dispostas
neste Código de Conduta e Ética, serão
aplicadas as leis e normas locais. Do
contrário, se o disposto neste Código for
mais restritivo, se aplicará o nele
assinalado.

5.2. Respeito pelos Direitos Humanos
O Grupo Prosegur respeita e promove os direitos humanos em todas as
suas atividades, principalmente os contidos na Declaração Universal dos
Direitos Humanos da Assembleia Geral das Nações Unidas.
O Grupo Prosegur atua em conformidade com todas as leis e regulamentos
trabalhistas aplicáveis, apoiando a extinção de todo e qualquer trabalho
forçado ou realizado por coação e não se envolvendo com trabalho
escravo e infantil. Essas mesmas expectativas são aplicadas para todos os
seus fornecedores.
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5.3. Igualdade e Respeito entre os Colaboradores
O ambiente de trabalho criado pelo Grupo Prosegur é positivo, inclusivo e
com uma cultura ética, de modo que o princípio de igualdade de tratamento e
respeito sempre deve ser promovido.
O Grupo Prosegur respeita a dignidade pessoal, a privacidade e os direitos
individuais. Além disso, trabalha e colabora com pessoas de diversas origens
étnicas, culturais, religiosas, identidades sexuais e visões de mundo,
portanto, os Colaboradores devem ser tratados de forma justa e respeitosa.
Nenhuma forma de Assédio ou abuso físico, sexual, psicológico ou verbal
será aceito. Condutas de assédio ou discriminação não serão toleradas.
Todos os Colaboradores do Grupo Prosegur devem estar atentos para que
não ocorram práticas discriminatórias em termos de cargo e ocupação,
tampouco condutas de Assédio de qualquer espécie.
O Grupo Prosegur respeita os horários de trabalho, facilitando o equilíbrio
necessário entre a vida profissional e pessoal da equipe.

5.4. Proteção de Dados Pessoais
O Grupo Prosegur assume o compromisso de
gerenciar os dados pessoais de seus
colaboradores, bem como aqueles que venha
a ter acesso em razão de sua atividade
econômica de maneira responsável e de
acordo com as leis de proteção de dados e
confidencialidade aplicáveis em cada país.
Os colaboradores do Grupo Prosegur que
tiverem acesso a tais dados pessoais devem
salvaguardá-los, observar as formas legais e
adequadas para sua utilização e não poderão
compartilhá-los com outras pessoas que não
precisem conhecê-los.
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5.5. Anticorrupção e Antissuborno
É terminantemente proibido adotar qualquer prática que possa ser
considerada desonesta no desenvolvimento de relações com os grupos de
interesse do Grupo Prosegur, tais relações devem ocorrer de forma lícita,
ética e respeitosa.
É proibido oferecer, conceder, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente,
Suborno, Presentes ou doações, favores, remunerações ou dinheiro,
independentemente da natureza, seja de entidades públicas ou privadas,
que possam influenciar no processo de tomada de decisões relacionadas às
funções derivadas de qualquer que seja o cargo ou para obtenção de
benefícios indevidos.
Também são proibidos Pagamentos de facilitação, que podem ser utilizados
para facilitar, agilizar ou garantir trâmites ou atuações de entidades jurídicas,
administrações públicas ou organismos oficiais.
Práticas de Suborno e Corrupção nacionais e transnacionais não serão
toleradas.
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5.6. Prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao
terrorismo
O Grupo Prosegur cumpre as leis de combate à lavagem de dinheiro e
antiterrorismo aplicáveis as suas atividades. Em razão deste compromisso,
todos os Colaboradores têm o dever de observar as relações de negócios
do Grupo Prosegur, tendo especial atenção a qualquer indício de lavagem
de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Caso o Colaborador detecte alguma situação que apresente relação com à
lavagem de dinheiro e/ou financiamento ao terrorismo deverá comunicar,
imediatamente, este problema ao seu superior imediato ou a Unidade de
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (UPLD)
do Grupo Prosegur através do endereço de e-mail: upld@prosegur.com.
O Colaborador também poderá formalizar uma denúncia relacionada a
suspeitas de violações relacionadas ao tema de Lavagem de Dinheiro e
Financiamento ao Terrorismo através do Canal Ético, conforme disposto no
item 9 desse Código de Conduta e Ética.
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5.7. Preservação do meio ambiente e Sustentabilidade

A proteção e o respeito pelo
meio ambiente são pilares
básicos das operações do
Grupo
Prosegur,
deste
modo
todos
os
Colaboradores devem atuar
de acordo com esta postura.

O Grupo Prosegur reconhece que o meio ambiente é um bem de uso
comum da sociedade, sendo essencial para a qualidade de vida, de modo
que o seu equilíbrio deve ser defendido e preservado para as futuras
gerações.
O Grupo Prosegur busca preservar o meio ambiente, de forma a mitigar a
poluição e promover uma cultura ambiental através de seus processos
visando a melhoria contínua de todas as suas atividades. Dessa maneira,
assume um compromisso com o desenvolvimento sustentável, atuando com
responsabilidade e segurança a fim de agregar valor na sociedade em que
está inserido de forma sustentável, otimizando o uso dos recursos naturais.
Além disso, o Grupo Prosegur valoriza a adoção de práticas
socioambientais de seus fornecedores, limitando os impactos no meio
ambiente e desenvolvendo a utilização de energias renováveis.
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5.8. Compromisso com a sociedade
O Grupo Prosegur contribui para o desenvolvimento da sociedade
realizando projetos de ação social, nas áreas da educação, integração
social e inclusão de pessoas com deficiência.

5.9. Gestão e liderança ética
Todos os gestores e líderes do Grupo Prosegur têm o dever de promover a
ética e a cultura de integridade, principalmente para os Colaboradores que
estão sob sua responsabilidade. Os gestores devem destacar a importância
do cumprimento das leis e da prática de condutas éticas e transparentes e
liderar pelo exemplo.
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6. PRINCÍPIOS DA LIDERANÇA
6.1. Paixão pelo Cliente
Alcançar a satisfação dos clientes internos e externos, assumindo novos
desafios e gerando valor ao negócio dos clientes e desenvolvendo uma
relação de confiança para superar suas expectativas.

6.2. Transformação e Inovação
Manter um canal de comunicação ativo e mentalidade aberta, buscando a
melhoria contínua. Pensar de forma inovadora, atuar com determinação,
curiosidade e agilidade no desenvolvimento da mudança entendendo que o
erro faz parte do aprendizado.

6.3. Espírito de Equipe
Incentivar o talento e a meritocracia, inspirar, criar um bom ambiente de
trabalho e cultivar a autonomia das equipes para tomada de decisões.
Estimular a confiança, a assunção de riscos calculados e motivar a troca de
feedback contínuo para o crescimento profissional. Atuar com generosidade,
criando equipes com profissionais de diferentes áreas.
O Grupo Prosegur é uma empresa global enriquecida por todas as culturas.

6.4. Accountability: Responsabilidade e Comprometimento
Atuar como dono e se responsabilizar pela companhia com humildade e
transparência para alcançar resultados, respondendo às mudanças que
surgem, com flexibilidade e maturidade, de maneira proativa e dando
exemplo.

6.5. Orientação para Resultados
Atuar com perseverança, ambição e integridade para alcançar melhores
resultados, sempre de acordo com os valores do Grupo.
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7. NORMAS DE CONDUTA
7.1. Segurança e saúde no trabalho
O Grupo Prosegur mantém o ambiente de trabalho seguro, prevenindo
acidentes e cuidando da saúde de seus colaboradores.
O Grupo Prosegur exige máximo rigor nas medidas e procedimentos de
segurança no trabalho que devem ser adotados para que seja garantida a
integridade física de todos os Colaboradores, de acordo com os mais
elevados padrões de prevenção de riscos ocupacionais e laborais do setor.
O Grupo Prosegur adota normas de segurança e saúde no trabalho, nas
quais devem ser aplicadas medidas preventivas de acordo com a
legislação vigente de cada país, a fim de garantir um ambiente de trabalho
seguro e saudável.
Antes de iniciar uma nova atividade, operação ou projeto, vender um novo
produto ou serviço ou adquirir um novo negócio, devem ser avaliados os
riscos em termos de segurança e higiene para as pessoas diretamente
envolvidas, garantindo sua devida prevenção.
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7.2. Conflito de Interesses
Um conflito de interesses ocorre quando
interesses pessoais ou relacionamentos
interfiram na capacidade dos Colaboradores
de tomarem decisões de negócios do Grupo
Prosegur. Situações que possam criar, ou
pareçam criar, um conflito entre interesses
pessoais e os do Grupo Prosegur devem
ser evitadas.
São exemplos de potenciais conflitos de interesse:

•

Decidir sobre negócios com fornecedores, clientes, competidores,
parceiros de negócios ou terceiros em geral quando esses negócios
envolverem empresas ou qualquer outro tipo de entidade de sua
propriedade ou gestão, ou que pertençam ou sejam geridos por seus
parentes ou amigos próximos;

•

Solicitar ou receber Presentes, Brindes, favores ou qualquer outra
vantagem, seja ela profissional ou pessoal, para si, seus parentes,
amigos próximos ou quaisquer terceiros;

•

Executar serviços ou trabalhos alheios aos determinados pelo Grupo
Prosegur, sejam eles internos ou externos, remunerados ou não, que
possam caracterizar concorrência ou conflito com as atividades de
negócios do Grupo Prosegur;

•

Utilizar recursos, horas de trabalho, equipamentos ou materiais do
Grupo Prosegur para executar serviços que prejudiquem o desempenho
das atividades de trabalho ou os interesses do Grupo Prosegur;

•

Utilizar posição ou influência no Grupo Prosegur para propiciar uma
Vantagem indevida na contratação de pessoas, supervisionar ou
beneficiar indevidamente familiares, parentes ou pessoas conhecidas,
ou ainda utilizar posição para beneficiar indevidamente atividades
externas não relacionadas com o Grupo Prosegur.
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ATENÇÃO:
Nenhuma atividade realizada dentro ou fora do horário de trabalho deve
entrar em conflito com as responsabilidades dos Colaboradores no Grupo
Prosegur. Todas as relações pessoais, profissionais e comerciais, assim
como processos de contratação com os quais os Colaboradores estejam
envolvidos, devem se basear em critérios que evitem conflitos de
interesse e que estejam de acordo com o Programa de Compliance do
Grupo Prosegur.
A aceitação de qualquer cargo público, realização de atividades
autônomas ou para terceiros além das desenvolvidas no Grupo Prosegur,
atividades docentes e atividades em partidos políticos devem ser
informadas ao superior hierárquico e ao Departamento de Recursos
Humanos para análise sobre incompatibilidade ou restrições quanto ao
seu exercício.
Diante de uma situação que represente ou possa representar um potencial
conflito de interesses, o Colaborador deve divulgá-lo imediatamente ao
Responsável pela Área de Compliance local e ao superior imediato,
conforme o caso.
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7.3. Hospitalidade, Brindes e Presentes
É comum nos negócios diários de
grandes empresas dar ou receber
Brindes/Presentes
e
conceder
Hospitalidade (refeições, viagens ou
entretenimento). No entanto, de acordo
com a legislação aplicável, tais práticas
podem ser tidas como conflitos de
interesse, na medida em que poderiam
constituir forma de obter vantagens
indevidas ou influenciar de maneira
injustificada a ação de uma autoridade ou
terceiro.

Qualquer oferta, promessa ou concessão de Presentes, Brindes e
Hospitalidade devem estar de acordo com as leis aplicáveis e as normas
internas do Grupo Prosegur, não podendo gerar qualquer aparência de
má-fé ou não adequabilidade.

Ao oferecer Hospitalidade, Brindes e Presentes os seguintes fatores
devem ser observados:
• Como princípio geral, deve-se usar o bom senso e o discernimento.
• Seu oferecimento não pode estar atrelado à intenção de obter ganhos
indevidos, de recompensar alguém por um negócio obtido ou
caracterizar troca de favores ou benefícios, seja de forma implícita ou
explícita.
• Devem ser de valor modesto, razoável e adequado ao cargo ocupado
pelo beneficiário, às circunstâncias e à ocasião.
• Não podem ser promovidos com frequência desarrazoada ou para o
mesmo destinatário, de forma que possa aparentar algum
favorecimento.
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• Convites que envolvam viagens e despesas relacionadas devem ser
realizados em clara conexão com o negócio do Grupo Prosegur, seja
para promover, demonstrar ou apresentar produtos e serviços ou
viabilizar suas atividades e deverão ser previamente aprovados pelo
Responsável pela Área de Compliance local.
• As diretrizes e os limites para o oferecimento de brindes, presentes,
refeições e hospitalidade definidos na Norma 3P de Anticorrupção devem
ser observados e respeitados. Os casos de exceção às regras dispostas
na referida Norma 3P deverão ser submetidos pelo Diretor Geral do
Negócio ao Diretor de Compliance para avaliação e aprovação.
O que não oferecer/receber?
É expressamente vedado a qualquer Colaborador do Grupo Prosegur
oferecer Presente de valor, benefício econômico, pagamento impróprio,
duvidoso ou ilegal, ou favorecer com vantagens de qualquer espécie,
representantes, administradores, prepostos ou Colaboradores de quaisquer
pessoas com quem se relacione (clientes, autoridades, agentes,
Funcionários públicos em geral, fornecedores, auditores, familiares ou
equiparados), seja direta ou indiretamente.
Com exceção de Brindes e cortesias de valor meramente simbólico (e que
não ultrapassem o valor de R$ 100,00 – cem reais), os Colaboradores do
Grupo Prosegur não devem dar ou aceitar Presentes de clientes,
concorrentes, autoridades, fornecedores ou auditores. Presentes ou
cortesias de valor não apenas simbólico, recebidos no curso de suas
relações, por qualquer Colaborador do Grupo Prosegur, devem ser
comunicados ou entregues ao Responsável pela Área de Compliance local,
para avaliação de possibilidade e conveniência de sua aceitação ou a
necessidade de sua recusa a quem os ofertou, acompanhados de
agradecimentos e justificativas. É proibido o oferecimento de refeições com
a finalidade de negócios em locais extravagantes e/ou luxuosos.
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7.4. Uso e proteção dos recursos
Os recursos do Grupo Prosegur devem ser utilizados com responsabilidade
e de forma apropriada pelos Colaboradores no âmbito de sua respectiva
atividade profissional, além de protegidos e preservados de usos indevidos
que possam lhe causar danos. Nenhum recurso do Grupo Prosegur deverá
ser utilizado em benefício próprio ou para beneficiar terceiros.
Os Colaboradores devem preservar o patrimônio do Grupo Prosegur,
incluindo a sua imagem e reputação, instalações, equipamentos e materiais,
utilizando-os apenas para os fins a que se destinam.
O Grupo Prosegur disponibiliza aos seus Colaboradores acesso à internet,
e-mail institucional, computadores e outros aparelhos eletrônicos que devem
ser utilizados de maneira adequada como ferramenta de trabalho para
exercer licitamente suas atividades profissionais.
Todas as mensagens distribuídas pelo sistema do Grupo Prosegur são de
sua propriedade, assim como quaisquer documentos que sejam criados,
armazenados ou recebidos através dessas ferramentas disponibilizadas
(computadores, celulares, tablets, entre outros). Portanto, todos os
documentos, e-mails e informações armazenados nestas ferramentas de
trabalho poderão ser analisados pelo Grupo Prosegur ou empresas
contratadas, sem necessidade de qualquer notificação prévia ao
Colaborador.
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7.5. Atividades e Contribuições Políticas
O Grupo Prosegur não se envolve em atividades político-partidárias, ou
seja, não participa de campanhas políticas nem apoia qualquer candidato
ou partido. Nesse sentido, não são realizadas doações a campanhas
políticas, estando proibida qualquer ajuda, seja em dinheiro ou de qualquer
outra forma a partidos políticos ou candidatos.
Caso algum Colaborador desejar ingressar em qualquer tipo de atividade
política, este o deve fazer de forma independente, sem requisitar ajuda,
apoio, participação, financiamento ou qualquer tipo de envolvimento do
Grupo Prosegur e de outros Colaboradores.
Associações, colaborações, participações, contribuições e apoio a partidos,
entidades, instituições ou grupos com fins políticos aos quais os
Colaboradores do Grupo Prosegur se vinculem em caráter pessoal devem
ser realizados de forma a ficar claro o seu caráter personalíssimo, ou seja,
em nenhuma circunstância podem ser atribuídas ao Grupo Prosegur de
forma direta ou indireta. Toda atividade política deve ser exercida fora do
ambiente de trabalho e das horas de expediente.

7.6. Imagem e reputação corporativa
O Grupo Prosegur considera a imagem e a reputação corporativa seus
ativos mais valiosos, que devem ser utilizados para a manutenção da
confiança dos grupos de interesses envolvidos em suas atividades.

Um comportamento ilegal ou inadequado por parte de qualquer
Colaborador pode prejudicar o Grupo Prosegur. Os colaboradores devem
zelar pela imagem e reputação do Grupo Prosegur.
O Grupo Prosegur respeita a liberdade de expressão e o direito dos
indivíduos se expressarem livremente, Entretanto, somente Colaboradores
formalmente autorizados podem fazer declarações que possam ser, direto
ou indiretamente, atribuídas ao Grupo Prosegur.
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7.7. Utilização de Mídias Sociais
Os Colaboradores do Grupo Prosegur devem se atentar para a utilização
sadia das mídias sociais, conforme diretrizes abaixo:
 Não é permitido aos Colaboradores divulgar informações do Grupo
Prosegur através das redes sociais ou meios de comunicação, a não ser
que tenham autorização dos diretores para fazê-lo, em razão do cargo
que ocupam.
 Não é permitido usar as mídias sociais para criticar clientes,
concorrentes, fornecedores, qualquer empresa do Grupo Prosegur,
outros Colaboradores ou terceiros que pertençam ao grupo de interesses
do Grupo Prosegur.
 Aos Colaboradores é vedado criar situações que possam representar
riscos legais e reputacionais ao Grupo Prosegur, assim como aquelas
que comprometam sua segurança e proteção, bem como a dos clientes e
do público em geral.
 Para utilização correta das redes e mídias sociais, os Colaboradores do
Grupo Prosegur deverão seguir as orientações apresentadas no Guia de
comportamento em mídias e redes sociais para empregados do Grupo
Prosegur, disponível na intranet.
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7.8. Proteção de Informações Confidenciais

O Grupo Prosegur considera a informação
um ativo muito importante que deve ser
tratada por todos com responsabilidade e
respeito.

Os Colaboradores do Grupo Prosegur têm acesso por muitas vias a dados,
documentos e informações confidenciais relacionadas aos negócios e
formas de trabalho, sendo que estes não poderão ser divulgados, exceto no
caso de serem públicos ou acessíveis ao público.
Em um mercado competitivo, é possível se deparar com terceiros que
pretendem ter acesso às informações confidenciais relacionadas aos
negócios do Grupo Prosegur. Portanto as seguintes diretrizes devem ser
observadas pelos Colaborares:
 O caráter confidencial das informações que estejam acessíveis em
virtude de suas funções deve ser preservado, sendo elas exclusivas do
Grupo Prosegur ou fornecidas por terceiros.
 As informações confidenciais apenas poderão ser compartilhadas com
pessoas diretamente envolvidas no processo, não devem ser utilizadas
além do necessário para o desempenho das atividades profissionais e
jamais para fins particulares e em benefício próprio.
 Ao manusear informações confidenciais
necessário ter cuidado e cautela.

em

lugares

públicos é

 As senhas de acesso devem ser protegidas e guardadas, o seu
compartilhamento e divulgação a terceiros ou outros Colaboradores não
é permitido, sendo essa uma medida de segurança para proteção da
informação.
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7.9. Livros e Registros Precisos
Todas as operações financeiras do Grupo Prosegur devem ser realizadas
com transparência e de acordo com os devidos registros contábeis,
estando estes sempre à disposição de auditores internos e externos.
Os registros contábeis são importantes para as operações comerciais e
decisões do Grupo Prosegur, deste modo todos os Colaboradores
envolvidos neste processo têm a responsabilidade de garantir que estes
registros sejam precisos, atualizados, verídicos e completos.
Ao criar registros comerciais, financeiros e contábeis o Colaborador deve
se certificar que está seguindo todas as leis, regulamentos e normas
aplicáveis ao Grupo Prosegur.

Código de Conduta e Ética 22

8. RELACIONAMENTO COM...
8.1. Fornecedores e Parceiros Comerciais
Fornecedores devem ser escolhidos com base em critérios de
independência, imparcialidade, objetividade e transparência, conciliando os
interesses do Grupo Prosegur com as melhores condições e
relacionamentos estáveis com agentes éticos e responsáveis.
As normas internas devem ser observadas em todas as compras e
aquisições realizadas pelo Grupo Prosegur. É proibida a contratação de
familiares, ex-colaboradores ou amigos próximos como fornecedores,
exceto se aprovado por escrito pelo Comitê de Compliance local e desde
que seja a melhor opção para o Grupo Prosegur.
Ao se relacionar com um parceiro de negócios, o Grupo Prosegur tem o
dever de verificar se estes operam com ética, de acordo com as leis e
princípios do Grupo Prosegur para fornecedores. Tal checagem é
necessária, pois em algumas circunstâncias, a responsabilização do Grupo
Prosegur pode ocorrer por ações de seus parceiros de negócios quando
estes atuem em seu nome.
A Corrupção envolvendo autoridades
governamentais é comumente realizada
via terceiros que agem em nome da
pessoa jurídica para obtenção de
vantagens
indevidas.
As
leis
anticorrupção
nem
sempre
fazem
diferenciação entre atos realizados pelos
próprios Colaboradores ou realizados por
um terceiro. Por este motivo, é
necessário assegurar que o Grupo
Prosegur
somente
tratará
com
intermediários que utilizem padrões de
conduta idôneos e éticos.
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LEMBRE-SE:
Não faça por meio de terceiros o que não pode fazer diretamente. Autorizar
ou incentivar qualquer terceiro, inclusive um distribuidor ou parceiro de
negócios, a pagar propina ou cometer outro tipo de falta grave em nome do
Grupo Prosegur é uma séria violação as normas do Programa de
Compliance e as leis anticorrupção.

8.2. Autoridades, órgãos públicos e agências reguladoras
Todos os Colaboradores do Grupo Prosegur devem atuar segundo os
princípios da legalidade, colaboração, veracidade e transparência nos
relacionamentos com autoridades, órgãos públicos e agências reguladoras
dos países onde suas atividades são desenvolvidas.
As interações com órgãos governamentais são frequentemente sujeitas a
requisitos rigorosos e regulamentos, os quais o Grupo Prosegur tem o dever
de cumprir. Portanto, ao se relacionar com um órgão governamental aja
com honestidade, seja preciso e franco nas negociações com Funcionários
Públicos e cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis ao
Grupo Prosegur.
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8.3. Concorrentes
O Grupo Prosegur deve competir ativamente nos mercados em que atua
sempre baseado na ética e legalidade, observando às leis de defesa da
concorrência e antitruste.
Com o objetivo de evitar a prática de condutas contrárias a livre
concorrência, os Colaboradores do Grupo Prosegur não poderão acordar
com concorrentes:
 Fixação de preços;
 Atribuição de cotas de mercado;
 Atribuição de mercados geográficos; e
 Divisão de clientes.

Além disso, os Colaboradores também não poderão discutir ou enviar aos
concorrentes, informações sensíveis sobre composição de preços, margens,
planos e estratégias do Grupo Prosegur, operações de aquisições de
empresas e outros assuntos confidenciais. Os Colaboradores do Grupo
Prosegur deverão observar as disposições da Norma 3P de Defesa da
Concorrência para esta matéria.
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9. MEDIDAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DESTE
CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA
Caso
sejam
praticadas
condutas
irregulares, inadequadas ou antiéticas, o
Grupo Prosegur tomará as medidas
necessárias para que os eventos sejam
analisados e investigados de forma
imparcial. A conclusão do processo conterá
as medidas disciplinares a serem
aplicadas, caso a caso, de acordo com
critérios razoáveis e proporcionais a
infração.

O descumprimento dos princípios e diretrizes apresentados neste
Código de Conduta e Ética gerarão as seguintes medidas disciplinares,
dependendo da gravidade da situação:
Para os Colaboradores:





Advertência Verbal;
Advertência por escrito;
Suspensão por tempo determinado;
Dispensa por Justa Causa.

Para Fornecedores:
 Notificação sobre o descumprimento de obrigação contratual;
 Término do Contrato;
 Pedido de indenização por danos e prejuízos, se aplicável.
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10. CANAL ÉTICO
Os Colaboradores podem recorrer a diferentes canais para comunicar
práticas internas que não estejam alinhadas com as disposições deste
Código de Conduta e Ética, são eles:

• Superior hierárquico imediato;
• Responsável pela Área de Compliance no Brasil;
• Canal Ético que o Grupo Prosegur mantém em seus websites:
• https://www.prosegur.com.br/canal-etico
• https://www.segurpro.com.br/canal-etico
É garantida a confidencialidade e o anonimato, de modo a preservar
totalmente a integridade das pessoas que utilizam o Canal Ético.
O Grupo Prosegur garante que seus Colaboradores, ou terceiros, não
sofrerão nenhum tipo de retaliação ou intimidação por fazer uma denúncia
de boa-fé ou por participar de uma investigação.

11. CANAL DE CONSULTA
Em caso de dúvidas quanto à interpretação ou aplicação do Código de Conduta e
Ética, os Colaboradores devem procurar o gestor imediato. Também podem
contatar o Departamento de Recursos Humanos ou o Responsável pela Área de
Compliance local, que é o responsável pelo devido cumprimento das normas.
Uma cópia do Código de Conduta e Ética do Grupo Prosegur encontra-se
permanentemente disponível na intranet e nos websites:
❖

❖

https://www.prosegur.com.br/conheca-nos/responsabilidade-corporativa-efundacao-prosegur
https://www.segurpro.com.br/sobre-segurpro/responsabilidade-corporativa-efundacao-prosegur

Código de Conduta e Ética 27
01

12. PROTOCOLO DE RECEBIMENTO
Declaro para os devidos fins que recebi, li e compreendi o Código de
Conduta e Ética do Grupo Prosegur e estou ciente do meu dever de
cumpri-lo em sua totalidade.
Tenho ciência que o descumprimento das diretrizes dispostas neste
documento será avaliado pelo Grupo Prosegur e estará sujeito à medidas
disciplinares de caráter administrativo, civil, trabalhista e criminal.

Nome Completo: ______________________________________________
Matrícula:____________________________________________________
Cargo: ______________________________________________________
Assinatura:___________________________________________________

_____________________, ____ de ________ de ________.
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13. DEFINIÇÕES
Assédio: Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras
no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É
uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em
risco e prejudicando o ambiente de trabalho.
O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e qualquer conduta abusiva,
manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos ou escritos que possam trazer
danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em
perigo o seu emprego ou degradando o ambiente de trabalho. É uma forma de violência que
tem como objetivo desestabilizar emocional e profissionalmente o indivíduo e pode ocorrer por
meio de ações diretas (acusações, insultos, gritos, humilhações públicas) e indiretas
(propagação de boatos, isolamento, recusa na comunicação, fofocas e exclusão social).
A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do profissional, comprometendo a
identidade, a dignidade e as relações afetivas e sociais e gerando danos à saúde física e
mental, que podem evoluir para a incapacidade de trabalhar, para o desemprego ou mesmo
para a morte. Essas condutas são incompatíveis com a Constituição da República e com
diversas leis que tratam da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Por isso,
devem ser combatidas!”
A prática de assédio moral por qualquer dos colaboradores implica no descumprimento das
normas internas da Companhia, além de ferir a Constituição Federal em seu artigo 1º inciso III o
qual assegura a dignidade da pessoa humana e o Código Civil em seu artigo 186, o qual
estabelece: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
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13. DEFINIÇÕES
Brinde: Compreende objeto que, concomitantemente: (a) não tenha valor comercial ou seja
distribuído por entidade de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação
habitual ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas; (b) seja de caráter geral e,
portanto, não se destine a agraciar exclusivamente uma determinada pessoa.
Colaborador: Pessoa física que presta serviços de caráter contínuo ao Grupo Prosegur (que
atua como seu empregador), sob a subordinação dele e mediante salário.
Corrupção: Abuso de poder para benefício próprio ou ato de corromper alguém ou algo, com a
finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos.
Funcionário Público: Pessoa física que exerça cargo, emprego ou função pública, mesmo que
transitoriamente e/ou sem remuneração, em qualquer organismo, agência ou entidade legal
estatal ou governamental, incluindo, ainda, candidatos a cargos políticos, gestores e
funcionários de partidos políticos e os próprios partidos políticos.

Grupos de Interesse: Clientes, acionistas, investidores, terceiros, fornecedores, Colaboradores
e ex-colaboradores, sociedade civil, governos, instituições financeiras ou qualquer terceiro que
tenha algum tipo de relação com o Grupo Prosegur.
Informações Confidenciais: Significam todas e quaisquer informações dado técnico ou “know
how” divulgada entre o Grupo Prosegur e seus Grupos de Interesses, seja por meio escrito,
oral, eletrônico, de página de internet ou qualquer outra forma disponibilizada que (a) estiverem
marcadas ou acompanhadas de documentos legíveis indicando-as destacadamente como
“Confidenciais”, “uso interno” ou qualquer outro termo equivalente; (b) forem informadas pela
parte reveladora como “Confidenciais” antes, durante ou logo após sua apresentação ou
comunicação; ou (c) mesmo que não marcadas ou não informadas como “Confidenciais”,
devido ao seu caráter e natureza que uma pessoa razoável, sob circunstâncias semelhantes,
trataria como confidencial.
Pagamentos de facilitação: São pagamentos ou promessas de outras vantagens feitos a
funcionários públicos ou da iniciativa privada, com o objetivo de obter ou acelerar um
determinado processo.
Presente: compreende objeto ou serviço de uso ou consumo pessoal com valor comercial, que
seja de caráter exclusivo e, portanto, se destine a agraciar exclusivamente uma determinada
pessoa.
Suborno: promessa, oferecimento ou recebimento ilegal de presentes, empréstimos,
pagamentos ou qualquer outra Vantagem indevida para obtenção de benefícios de Funcionário
Público ou profissional da iniciativa privada.
Vantagem indevida: obter um benefício, tratamento preferencial ou condição favorável
indevida.

Garantimos a segurança das pessoas,
empresas e da sociedade como um todo.

Trabalhamos para tornar o mundo um lugar mais seguro. Somos
um Grupo em que a inovação, a nossa equipe humana e a
orientação absoluta para o cliente fazem a diferença.
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