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Resumo
A Prime Associação de Transporte e Benefícios Mútuos iniciou o seu programa de compliance, para se adequar as novas diretrizes do mercado. O programa
envolve todos os seus colaboradores, indicando a forma que a associação realizará
os seus negócios, sempre em respeito à legislação vigente. A intenção é orientar os
colaboradores para garantir uma conduta ética e moral.

Palavras chaves: Compliance. Ética empresarial. DueDiligence. Medidas Anticorrupção
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Introdução
A criação da nova Lei Anticorrupção - LEI Nº 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013 –
trouxe preocupação aos agentes do mercado. Isto porque a grande inovação legal
denota-se da responsabilidade objetiva da empresa e organizações privadas em casos de corrupção e demais atos ilegais.
O resultado prático da inovação é que basta algum agente da cadeia de fornecimento
se envolver em atividades ilícitas, para que a associação seja responsabilizada ou
mesma arrolada. Mesmo que haja alegação de desconhecimento ou não participação.
Diante da possibilidade de a associação ser envolvida em práticas com as quais
não pactua é importante estabelecer suas formas de ação, sempre em respeito a sua
ética comercial, políticas de mercado e procedimentos. Estes conjuntos de regras e
condutas pré-determinadas resultam no seu Programa de Compliance.
A associação para configurar um programa de compliance efetivo precisa da participação de todos os seus colaboradores, justamente para analisar os riscos corporativos existentes no exercício da atividade comercial, notadamente os de corrupção.
Todos devem apontar as áreas vulneráveis da associação, com a intenção de criar
soluções e padrões de conduta ilibada. Após os apontamentos cabe aos integrantes
do programa de compliance adotar controles internos para gerenciar os riscos.
A forma de atuação e controle de condutas respeitará os pilares da honestidade,
responsabilidade, valorização, respeito e organização. A aplicação destes pilares será
necessária para identificar riscos e possíveis atuações indesejadas.
Com a identificação de todos os riscos, a associação formalizou um Código de
Conduta Ética, contido neste programa, o qual foi construído, de maneira exclusiva diante das diversas áreas vulneráveis observadas pelos participantes da
atividade exercida.
Este Código contem disposições de como agir, quando do recebimento de presentes, doações, patrocínios, assinatura de contratos, formalização de negócios,
relações que podem acarretar favorecimento de terceiros, entre outros aspectos.
Além, de como a associação poderá fomentar políticas de Anticorrupção, notadamente estabelecendo meios confiáveis de denúncia.
O grande desafio enfrentado será adequar às ações dos envolvidos nas relações
desta associação às novas regras de conduta. Para tanto, o tema deve fazer parte
das prioridades de gestão, sendo respeitado inclusive por diretores, administradores
e associados.
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Por se tratar de associação com número significativo de funcionários será necessária à realização de palestras, para informar todos eles da necessidade de adequação com as novas práticas. O encarregado comparecerá as palestras e ficará
responsável pela instrução de todos os colaboradores que prestam serviços em
empresas interpostas.
Além destas condutas, será imprescindível à criação de uma função denominada Compliance dentro da associação, o denominado COMPLIANCE OFFICER. A
atividade deve ser exercida com autonomia e remuneração específica adequada à
função, bem como ser dotada de recursos necessários para promover o cumprimento integral das normas.
Com estas medidas iniciar-se-á a busca pela adequação interna, com a eliminação
de riscos. Posteriormente será necessária diligências devida. Esta atividade é contínua,
com qualificação e cadastramento dos representantes e prestadores de serviços.
A avaliação dos terceiros deve ser mais criteriosa qualificando os níveis de risco,
os quais serão padronizados pelo histórico de cada um dos fornecedores. Com esta
diligência, a associação apresentará seu programa para suas futuras contratações,
difundindo a cultura de compliance.
A associação presta serviço em maior parte para seus associados e parceiros, os
quais não apresentam usualmente programas como o regido, por essa razão, a
PRIME ASSOCIAÇÃO se comprometerá a incluir em suas relações a conformidade
com este programa, informando os contratantes dos princípios de honestidade e
anticorrupção respeitados por esta associação.
Todo o procedimento demandará a participação do quadro integral da associação,
a fiscalização do cumprimento das novas regras de conduta será fidúcia do ocupante do cargo de Compliance e do Canal de Denúncias.
O Canal de Denúncias é fundamental para efetividade do programa. Esta ferramenta deve garantir a confidencialidade das informações e principalmente o anonimato. Isto tudo para conferir sigilo às apurações.
Após a apuração de cada fato, deve ocorrer a adequação do fato à norma de conduta, a qual definirá a penalidade do agente de forma clara e objetiva. A aplicação da
medida para cessar a ilegalidade, deve compreender a identificação dos infratores e
amenizar/eliminar os riscos oriundos da atividade antiética.
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Todos os passos para a implementação deste programa serão realizados com o
acompanhamento do jurídico especializado na questão. Os advogados Andre Monsores Fragoso, Frederico Felipe Neri e Leandro Guimarães Augusto, do escritório A&A
ADVOGADOS ASSOCIADOS acompanharam todos os passos, realizando palestras e
cursos de acordo com orientação e diretrizes da Controladoria Geral da União.
Os mesmos advogados serão responsáveis pela implementação do HelpUS, com
a função de orientar os funcionários e a equipe de compliance, em casos concretos.
Esta introdução deve ser conhecida por todos os colaboradores desta associação,
os quais deverão cooperar com a continuidade e implementação deste programa.

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2018

WAGNER ALMEIDA MONTEIRO DA SILVA
(DIRETOR PRESIDENTE)
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1. Atuação dos funcionários e diretores da Associação
A PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS atua diretamente no Rio de Janeiro capital, mas com proteção estendida aos seus associados em
todo território nacional, contando com um diretor/presidente, o Sr. Wagner Almeida
Monteiro da Silva. A associação é estruturada conforme organograma em anexo.
Os diretores, gerentes e supervisores da associação, conforme organograma, já
se comprometeram em atender as diretrizes deste programa. Em primeira reunião,
com a presença de todos colaboradores o Diretor Sr. Wagner Almeida Monteiro da
Silva, deixou claro o seu comprometimento com a cultura compliance e em discurso
alertou a todos que:
“Os nossos contratantes e cada colaborador desta associaçõa devem estar cientes da conduta ilibada praticada pela Prime, tanto nas relações sociais, quanto nas
comerciais. A associação sempre irá atuar com respeito às leis e em conformidade
com o programa de compliance.”

Desta forma, os envolvidos nas atividades executadas pela PRIME ASSOCIAÇÃO
devem evitar toda e qualquer violação legal, estando cientes que as atividades ilegais
serão devidamente repudiadas, através de medidas disciplinares ou em se tratando
de terceiros/fornecedores de rescisões contratuais com estabelecimento de multas.

1.1 Gestão e Compromisso dos diretores e funcionários
Para gerir a associação em conformidade com a conduta e ética esperada pelo
Código de Conduta será necessário de cada colaborador uma atuação íntegra e
transparente. Esta forma de atuar comporá uma cultura na associação, a qual será
respeitada por todos os envolvidos, correspondendo ao modelo padrão de conduta
caso haja novos colaboradores.
O modelo de gestão inicia-se com o comprometimento dos gestores da
associação, no caso da PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS
MÚTUOS, de seu Diretor, Sr. Wagner Almeida Monteiro da Silva. Este deverá
dar o exemplo para os demais componentes da associação, através de sua conduta
pessoal, desempenho, objetivos e liderança.
O gestor deverá ser acessível para discutir problemas pessoais e profissionais dos
demais colaboradores. Ajudar os colaboradores de forma clara e precisa, sempre no
intento de fomentar a cultura de transparência e conduta estritamente de acordo
com a lei.
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É importante frisar que o dever de orientação e supervisão do gestor, não afasta a
responsabilidade pessoal do colaborador de agir conforme a lei, notadamente à Lei
Antitruste (Lei nº 12.529, de 2011)¹ e Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846, de 2013)².
Cabe à Diretoria garantir o cumprimento integral da lei, supervisionando os colaboradores, justamente para evitar que condutas possivelmente evitáveis sejam consumadas. Estas responsabilidades são subdivididas com todos os Diretores, de áreas
específicas, e gerentes, conforme organograma.
Os colaboradores, por sua vez, devem respeitar as orientações, acompanhar
as palestras de atualização quanto às diretrizes da associação e seguir o código
de conduta. Além disso, devem tirar dúvidas e reportar qualquer acontecimento
indesejado aos gestores, para fomentar a cultura da associação e cumprir o seu
dever de transparência.

1.2 Relacionamento com a concorrência, associados, colegas e órgãos públicos
Com intuito de fomentar a transparência das distintas relações que envolvem a associação, todos deverão seguir princípios básicos de conduta. Os princípios de conduta
são aqueles capazes de fomentar e pôr em prática a cultura do compliance, sendo eles:
HONESTIDADE; RESPONSABILIDADE; RESPEITO; ORGANIZAÇÃO e VALORIZAÇÃO.
A honestidade é o dever de sempre apresentar a verdade, utilizando-se de meios
íntegros para as contratações e relações comerciais. A responsabilidade denota o
cumprimento integral das obrigações, respondendo pelas conseqüências positivas
ou negativas das decisões aplicadas.

1
A livre concorrência é um dos princípios que norteia a ordem econômica brasileira, elencado no art. 170, IV, da Constituição Federal de 1988. O Brasil adotou um regime de mercado, sendo esse regido pelo princípio acima citado, o qual tem
como objetivo garantir aos agentes econômicos a oportunidade de competição no mercado de forma justa, livre de práticas
abusivas do poder econômico. Dessa forma, observa-se que a livre concorrência é fator determinante, uma vez que incentiva
as empresas a buscarem sempre se aperfeiçoarem em modernas tecnologias, tentando reduzir os custos, bem como aumentar a produtividade e a qualidade da sua produção, corroborando ainda na diversificação do mercado com lançamento de
produtos novos.
2 A Lei Anticorrupção, nº 12.846/2013, pune empresas por atos de corrupção contra a administração pública. As empresas
serão responsabilizadas por práticas ilícitas e poderão pagar multa de até 20% de seu faturamento, desta forma terão que
adotar mecanismos de controle e políticas internas anticorrupção, em que se contempla um código de ética, treinar a equipe
em relação à Lei Anticorrupção e ter um canal de denúncia.
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O princípio de agir com respeito, descreve a necessidade de consideração com a
associação, contratantes, terceiros e, notadamente, com os recursos. Configura-se,
também, como princípio o dever de organização, este é necessário para possibilitar
respostas céleres aos solicitantes e justificar documentalmente à transparência da
associação. Por fim, valorizar é agir em prol da valorização de todos os colaboradores
que respeitam todos os princípios citados, realizando um trabalho efetivo.
Com a aplicação destes princípios é possível à criação de relações confiáveis, as
quais não gerarão conseqüências indesejáveis. A conduta baseada nestes princípios
deve ser iniciada dentro da associação, a relação com os colegas de trabalho deve
ser sempre cordial, respeitosa e sem preconceitos. Os colaboradores devem compartilhar conhecimento e experiências sempre em prol do crescimento sustentável
desta associação.
Diante da aplicação destes princípios no interior da associação, naturalmente as
relações com os associados e parceiros se valem da mesma conduta. O relacionamento com os associados e parceiros devem ser honesto, sem gerar expectativas
falsas. A confiabilidade, fidelidade e confidencialidade serão adotadas nesta relação,
sempre para atender as necessidades dos associados e parceiros. Não serão toleradas condutas ilícitas, as quais serão reprimidas por nossos colaboradores.
Nas relações que venham a ser iniciadas com órgãos públicos, a associação estará
presente apenas com pessoas devidamente autorizadas e nomeadas para as negociações, não sendo admitido qualquer tipo de doação, contribuição, troca de favores
ou envio de presentes.
A concorrência será exercida de forma leal, respeitando a Lei Antitruste. Esta
associação busca superar os seus concorrentes através de um serviço de alta
qualidade, valorado pelos associados. Ressalta-se que a associação é contrária a
qualquer prática de cartel.

Abril/2020

9

2. Combate à corrupção
O combate à corrupção deve ser exercido por todos os quais terão mecanismos de denunciar de forma anônima qualquer ato anormal, preferencialmente entrando em contato com o portal de denúncias da associação no site da internet
www.prime.org.br de forma ágil e transparente. Qualquer conduta indesejada será
devidamente analisada e acarretará sanções aos envolvidos.
A principal preocupação é evitar que qualquer ato ilegal possa envolver as relações da PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS. Para
as adesões o único item relevante deve ser o serviço oferecido ao associado, o qual
é de alta qualidade e com preço diferenciado do mercado, além do diferencial do
nosso atendimento e presteza.
Desta forma, é vedado a qualquer colaborador o oferecimento de vantagens
para obter novas adesões ou fornecer produtos/serviços. Não será possível ofertar
dinheiro, presentes ou tráfico de influência, com a intenção de obter vantagens.
Todas as ações dos colaboradores devem estar de acordo com a lei, não podendo ao
menos aparentar uma ilegalidade ou indícios de má-fé. A simples aparência pode gerar
danos à associação e, por esta razão, também devem ser evitados, mesmo que legais.
Ressalta-se que os colaboradores deverão ter conduta ilibada, sem oferecer qualquer vantagem indevida ou imoral, em todas as transações efetivadas, com órgão
público/privado, no ramo objeto de atuação da associação.
Assim, todos os envolvidos nas adesões de novos associados, negócios ou transações com esta associação deverão respeitar princípios básicos. Os que merecem
citação iniciam-se com o primordial PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, ou seja, agir sempre de
acordo com a lei e com condutas morais ilibadas.
O PRINCÍPIO DE TRANSPARÊNCIA, o qual consiste em informar aos terceiros da
conduta ilibada da associação e das proibições contidas neste código de conduta,
além do dever de informar qualquer prática indesejada do terceiro aos seus gestores
e canal de denúncia.
O PRINCÍPIO DA AVALIAÇÃO, o qual consiste na necessidade do colaborador
avaliar a qualificação e reputação do futuro parceiro da associação. Deverá sempre
se preocupar com a imagem da PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS, certificando-se que a nova parceria não trará prejuízos futuros.
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Cientificando-se do cumprimento da cadeia de princípios citada, o colaborador
deverá deixar claro que toda a atuação da associação será de acordo com o seu programa
de compliance e, se possível, incluindo esta cláusula nos contratos. Esta conduta
respeitará o PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO PROGRAMA DE COMPLIANCE.

2.1 Proibição de aceitar benefícios
Os colaboradores não podem oferecer e aceitar benefícios. A intenção de terceiros em
dar presentes, tráfico de influência e troca de favores deve ser imediatamente recusada.
Além da recusa, o colaborador deve informar ao seu gestor a tentativa do terceiro
em agir de forma imoral e em desacordo com a prática da associação. Caso a conduta
seja considerada atentatória ao programa, a equipe de Compliance será cientificada
e poderá recursar-se a dar continuidade às negociações.

2.2 Contratações públicas e privadas
A participação em licitações públicas demandará uma atuação também de acordo
com os princípios de negociações já elencados. A associação deverá agir com boa-fé,
transparência, avaliar o órgão contratante e vincular-se ao programa de compliance.
Além disso, os funcionários envolvidos deverão estar atentos às leis e normas vinculativas do procedimento licitatório, como a Lei 8.666/93 ou qualquer outra que a
suceda, para sempre agir de forma correta e com amparo legal.
Quando se tratar de participação da associação em certames licitatórios, a PRIME
ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS analisará se há funcionário na associação que possua parentesco até 3º grau ou afim com servidor do
órgão com quem pretende licitar, caso exista, a associação informará tal situação ao
órgão licitante, identificando o servidor envolvido na licitação e o grau de afinidade
com funcionário da associação.
Após a informação, caso o servidor se considere impedido de participar do certame, a associação permanecerá na disputa. Na hipótese de informado este impedimento, a associação não participará do procedimento licitatório, em respeito aos
princípios da moralidade, igualdade e competitividade.
A mesma atuação será exigida nos contratos privados, a associação não admitirá
hipóteses vedadas por este código de conduta. A avaliação da associação privada
levará em consideração, se esta detém programa de compliance, caso não tenha, a
avaliar-se-á se sua conduta em negociações anteriores não diverge das determinadas neste Código.
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2.3 Doações e patrocínios
A associação, para não gerar qualquer desconfiança ou mácula na sua imagem,
evitará doações, mesmo que legais, para empresas com fins lucrativos.
Doações e patrocínios serão destinados prioritariamente ao ramo da educação,
cultura, tecnologia e projetos sociais. A preferência será dada aos projetos que possam
agregar à imagem da associação, contribuindo para o seu fim social e proliferação da
sua imagem sustentável.
Toda e qualquer investimento, desta natureza, deverá ser submetido ao setor de
compliance (COMPLIANCE OFFICER), o qual avaliará a vinculação da atividade ao
programa. Esta medida trará transparência ao investimento.
Nenhuma doação pode ser entendida como troca de favor. Não são permitidas
doações para obter vantagens imediatas ou futuras. Por esta razão, doações devem
ser justificadas formalmente.
Do mesmo modo contratos de patrocínio deverão ser formalizados e serão admitidos após aprovação dos gestores e do setor de compliance. O patrocínio deverá
ser dado em troca unicamente da exposição da marca PRIME ASSOCIAÇÃO DE
TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS.

2.4 Combate à prática criminosa
A PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS não compactua com práticas criminosas. Como preconizado pelos Princípios de conduta,
age sempre com honestidade e respeito, justamente para se afastar de qualquer
conduta ilegal.
Os colaboradores devem cumprir integralmente as leis aplicáveis e os mecanismos
de combate à corrupção. Para tanto, os colaboradores devem manter registrados
todos os ativos da associação, arquivos contábeis, pagamentos, transações e
contratos, sempre com o dever de transparência.
Do mesmo modo será proibido maquiar qualquer relação da associação, ante ao
dever de transparência. Neste sentido, práticas como lavagem de dinheiro, simulações
ou fontes ilegais estão vedadas e não podem ter qualquer relação, mesmo que indireta,
com a PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTES E BENEFÍCIOS MÚTUOS.
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Este guia serve para demonstrar ao funcionário que não está sozinho e poderá
sempre em uma situação desconfortável buscar auxílio do seu Compliance Officer, por intermédio do telefone (21) 3459-7756 (Sr. Wagner Almeida), do canal de
denúncias (de forma totalmente anônima no site da associação) ou do próprio HelpUS, escritório de advocacia especializado para retirar dúvidas por intermédio do
telefone (21) 2532-0839.

DENUNCIE!
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3. Concorrência
A associação exercerá a concorrência de acordo com a Lei Antitruste (Lei nº 12.529,
de 2011). Será vedada qualquer atitude que possa corresponder à infração contra a
ordem econômica.
Afora, as condutas devem ser orientadas pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos associados e repressão ao abuso do poder econômico.
Não será permitido qualquer contato com concorrentes que trate de propostas ou negociações em curso desta associação. O colaborador poderá utilizar-se
do canal de denúncias caso presencie ou desconfie de alguma atitude ilegal ou
imoral, neste sentido.

3.1 Contratantes
Os contratantes deverão partilhar deste código de conduta. Medidas anticoncorrênciais não serão toleradas, acarretando a rescisão dos contratos ou aplicação de
multas pela mácula direta à imagem da PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E
BENEFÇICIOS MÚTUOS.
Além de cumprir com os princípios de negociação já estipulados para evitar atos
de corrupção, os associados deverão se comprometer com o integral cumprimento
das leis e com a vinculação ao “CÓDIGO DE CONDUTA DOS CONTRATANTES” da
PRIME ASSOCIAÇÃO, o qual será disponibilizado pela associação.
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PROGRAMA DE INTEGRIDADE
COMPLIANCE

LEI ANTICORRUPÇÃO

Elementos principais
•

SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA

• CANAL DE DENUNCIA
Treinamento de funcionários Sobre o código de conduta
• CONFIÁVEL E EFETIVO
Força coercitiva em caso de infrações
• APLICADO A TODOS EMPREGADOS
Inclusive dirigentes
Todos os parceiros devem respeitar os direitos humanos, terem consciência de
sustentabilidade, não compactuar com o trabalho infantil e respeitar as normas de
segurança e saúde do trabalho.
Como parte do programa de compliance da PRIME ASSOCIAÇÃO, foi balizado
na iniciativa desenvolvida pelo ex-secretário-geral da ONU, Kofi Annan, com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas
práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção
refletida em 10 princípios:
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Direitos Humanos
1. As instituições devem apoiar e respeitar a proteção de direitos
humanos reconhecidos internacionalmente;

2. Assegurar-se de sua não participação em violações destes direitos.

Trabalho

3. As Instituições devem apoiar a liberdade de associação e o
reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva;

4. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou compulsório;

5. A abolição efetiva do trabalho infantil;

6. Eliminar a discriminação no emprego.
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Meio Ambiente

7. As instituições devem apoiar uma abordagem preventiva aos
desafios ambientais;

8. Desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental;

9. Incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.

Contra a Corrupção

10. As associações devem combater a corrupção em todas as suas
formas, inclusive extorsão e propina.

As grandes associações contratantes, deveram garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. A finalidade social além de louvável contribui para inserção
destas pessoas na força de trabalho e no mercado relevante na qual estas empresas
atuam. Do mesmo modo, as instituições não poderão fazer diferenciação de gênero,
o que deve ser avaliado é a capacidade intelectual de cada colaborador. Promover a
capacitação e crescimento das mulheres configura-se em ato louvável de acesso às
oportunidades sem discriminação.
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4. Controle interno
A PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFICIOS MÚTUOS deverá
manter registros contábeis de suas relações comerciais. Estes registros serão compostos por relatórios fieis dos contratos firmados pela associação. A medida visa
impedir custos não autorizados pelo seu gestor.
Qualquer gasto direto ou indireto será realizado após aprovação do gestor da
associação (Gerente Financeiro), Para tanto, os relatórios deverão ser mantidos
registrados no sistema, de forma clara e completa, com acesso garantido a equipe
de compliance.
Os documentos sujeitos ha registro serão todos aqueles que relatem um ganho
ou gasto financeiro, incluindo ainda as despesas internas, com pessoal e administração da associação.

4.1 Informações confidenciais
As informações não publicadas pela associação serão compreendidas como sigilosas. Objetivamente informações que tratem da estrutura e atuação da associação
não poderão ser fornecidas para terceiros.
Exemplificando a questão: relatórios financeiros; produção; criação; lucro; clientes; e equipamentos são informações confidenciais. Estas se manterão confidenciais
mesmo com o término das relações vigentes, tendo em vista que, se reveladas, podem gerar prejuízos imensuráveis.
Do mesmo modo, a utilização de dados pessoais no sistema da associação será
mantida sempre em sigilo. Como se trata de uma associação em amplo crescimento
os seus registros serão informatizados com proteção de dados, para evitar acesso
indesejado de terceiros.
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5. Saúde, segurança e meio ambiente
A PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS fará todos
os esforços para conservar os recursos naturais, através da promoção de atividades
capazes de preservar o meio ambiente. Do começo de sua cadeia de produção, até o
resultado final do produto, todos os colaboradores deverão contribuir com a cultura
de consciência ambiental inserida na associação.
Todos os colaboradores da associação exercerão as atividades em um local digno,
organizado e seguro. Estas medidas são obrigações da associação, com o intento
de atingir a satisfação de seus colaboradores e garantir a saúde e segurança no
local de trabalho.
A preservação deste ambiente de trabalho depende do esforço de todos os colaboradores, os quais terão amplo acesso aos gestores para reclamações ou poderão
utilizar-se do Compliance Officer, com a intenção de indicar novas medidas práticas que possam ser adotas para melhorar o ambiente de trabalho.
Evolução e Excelência são nossas palavras de ordem.

Compromissos
• Confidencialidade;
• Qualidade na Proteção;
• Constante ciclo de atualização;
• Transparência;
• Respeito à cultura do associado;
• Respeito à diversidade (Raça, Cor, Religião, Orientação Sexual e Gênero)
• Respeito às leis trabalhistas com total garantia de atendimento a todos os
direitos dos trabalhadores;
• Não utilização do trabalho infantil, forçado ou escravizado;
• Uso racional de água e energia elétrica;
• Uso de produtos biodegradáveis e reciclados, sempre que possível;
• Respeito total as leis ambientais.
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6. HelpUs; Compliance Officer; Canal de Denúncias
O programa de compliance implementado pela PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPORTE E BENEFÍCIOS MÚTUOS visa disseminar na sua atividade uma conduta
profissional padrão, com base em práticas éticas e de acordo com a lei.

Perfil
Somos uma associação com foco no mercado privado.
Os nossos serviços buscam garantir aos associados soluções inovadoras em coberturas e assistência em geral para seu veículo com preços reduzidos, que possam
agregar benefícios sociais e contribuir de maneira efetiva para a fidelização dos associados, agregando valores aos colaboradores e à sociedade em geral.
Oferecemos soluções integradas, perseguindo a redução de custo e atualização
de tecnologia. Realizamos investimento constante no aprimoramento de nosso
quadro funcional com rigorosa seleção e treinamento periódico, através de RH,
contamos com uma equipe dedicada formada por profissionais experientes.
Reconhecemos a particularidade de cada associado e adaptamos um atendimento personalizado para cada um, buscamos diariamente o aprimoramento para
melhorar a cada dia, e termos um atendimento de excelência para com nossos associados, nosso maior patrimônio.
Para garantir esta conduta, todos os colaboradores são treinados, através de palestras habituais. Após o treinamento haverá amplo monitoramento dos colaboradores, fornecedores e prestadores.
O monitoramento será exercido por todos os colaboradores e mais especificadamente pelos mecanismos criados para retiradas de dúvidas, solução de problemas,
apuração e definição de responsabilidades.
Cada um dos trabalhadores da associação poderá, ao presenciar condutas indesejadas por este Código de Conduta, buscar o Canal de Denúncias da associação. Os
autores das queixas não serão expostos, sendo vedado qualquer tipo de represália
ou indagação relacionada à denúncia.
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Outro mecanismo para implementação e monitoramento do programa e o amplo
acesso que os colaboradores terão ao Compliance Officer (Sr. Wagner Almeida), o
responsável por esta atividade estará sempre disponível aos demais. A sua função
será de esclarecer dúvidas, receber sugestões, implementar novas práticas capazes
de melhorar o programa e receber denúncias. A denúncia poderá ser feita de forma confidencial, através de ligação telefônica (21) 3459-6445 ou envio de e- mail
(denuncie@prime.org.br).
O escritório A&A ADVOGADOS ASSOCIADOS, conta com ampla experiência
nesta atividade de compliance. Ressalta-se que a apuração e tomada de decisões
quanto às denúncias serão ajustadas entre o escritório, o gestor da área afetada e o
Compliance Officer. Estes terão acesso aos documentos registrados pela associação,
seja de qualquer departamento ou pessoa, para fins de apuração da irregularidade.
Durante a apuração, sendo grave a acusação, o funcionário poderá ser suspenso de
suas atividades ou advertido. Caso seja comprovada a acusação, o funcionário será
suspenso, advertido ou demitido, a depender da gravidade do caso. Terceiros podem
ter os contratos rescindidos, em casos de descumprimento do Código de Conduta.
Com apoio do escritório terceirizado de advocacia, em decisão conjunta entre
o Diretor Geral, o Compliance Officer e advogado, as denúncias poderão, após
apurada, serem objeto de representações perante o Ministério Público, Tribunal de
Contas, Conselho Administrativo de Defesa Econômica e Receita Federal. Podendo
ser adotas outras medidas, caso sejam consideradas pertinentes.
A associação fornecerá ainda, a todos os colaboradores, a ferramenta HelpUs.
Esta ferramenta consiste em um trabalho preventivo em relações comerciais e
práticas exercidas comumente na PRIME ASSOCIAÇÃO DE TRANSPOSTE E
BENEFÍCIOS MÚTUOS.
Na prática, ao se deparar com uma situação que sugere dúvidas quanto a sua
adequação com o Código de Conduta, o colaborador poderá solicitar orientação ao
HelpUs, entrando em contato imediato com advogado especializado nas leis anticorrupção e antitruste.
Esta ferramenta também será disponibilizada pelo escritório de advocacia A&A
ADVOGADOS ASSOCIADOS, através de ligação telefônica (21) 2532-0839 ou envio de e-mail (amfadvs@yahoo.com.br).
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Diante destas medidas, podemos afiançar que a PRIME ASSOCIAÇÃO implementou um mecanismo suficiente para garantir a real efetivação do programa.
Através de treinamento constante de seus colaboradores e monitoramento efetivo das atividades.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2018

WAGNER ALMEIDA MONTEIRA DA SILVA
(DIRETOR PRESIDENTE)
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