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         CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA CENTRAPE 
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CARTA DO PRESIDENTE Prezado colaborador,  Desde a nossa constituição como associação lutamos ininterruptamente na defesa dos direitos dos aposentados, pensionistas e idosos em todo o Brasil, com a missão de promover melhora na qualidade de vida para nossos afiliados. Pouco a pouco estamos conquistando nosso espaço e atuando sempre de forma a ampliar a rede de benefícios exclusivos disponíveis.   Os desafios até hoje não foram fáceis, crises políticas e econômicas mostraram como nossa luta é importante e que podemos sim fazer diferença na vida de nossos afiliados.  Inspirado nos valores que a Centrape prega desde a sua formação, nosso Código de Ética e Conduta reflete o tipo de organização que  construímos e o  comportamento que espera de todos os indivíduos que colaboram conosco neste desafio.  Nos dias atuais, a credibilidade de uma organização é o seu principal ativo e qualquer dano à imagem pode ser permanente e irreversível. Todo o 
trabalho para conquistar credibilidade no mercado pode ruir em instantes por causa de poucas ações desorganizadas. Por isso esse Código de Ética e Conduta é direcionado a todos nós, sem nenhuma exceção, para servir como estalão de nossa atuação profissional.  O Código de Ética e Conduta deve ser agregado à rotina de trabalho de vocês para verificar as orientações claras e não negociáveis e ao mesmo tempo auxiliar a nortear a conduta de cada um ao representar a Centrape.  Conto com o compromisso de cada um para manter o respeito e credibilidade conquistada pela Centrape junto aos nossos afiliados e órgãos públicos ao longo da história da associação e ajudar no crescimento e constante busca pela excelência.  Continuem contando comigo neste objetivo,  [Assinatura e imagem] Francisco Canindé Pegado Diretor Presidente 
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 NOSSA MISSÃO E NOSSOS VALORES   A Centrape foi concebida para atuar pelos direitos dos aposentados e pensionistas de todo o país, como uma força para representá-los junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e promover ações que visem o bem-estar, o lazer, a qualidade de vida, a segurança, a educação e a qualificação profissional dessa população.  Com esta missão, a Centrape organizou-se com base em poucas palavras que possuem um grande significado na vida de nossos afiliados:   1  Honestidade  Somos verdadeiros, não mentimos nem enganamos   2  Valorização e Respeito às pessoas Nós respeitamos a todos, independentemente de quem seja, todas as pessoas merecem atenção, respeito e cuidado. São elas que tornam tudo possível.  3  Responsabilidade Nós nos preocupamos com os nossos afiliados e com o legado que vamos deixar na sociedade.  4  Espírito Empreendedor  Nós agimos. Somos totalmente comprometidos com nossa causa. Lutamos para cumprir nossa missão e não nos contentamos até que os objetivos sejam alcançados.  5  Qualidade Nós entregamos para nossos afiliados o que há de melhor.   
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INTRODUÇÃO E ABRANGÊNCIA  A Centrape – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil – é uma entidade sem fins lucrativos, cuja principal finalidade é lutar pelos interesses dos aposentados e pensionistas do Brasil.  Com atuação nacional, a Centrape busca ativamente melhorias, a prestação de serviços de qualidade e a representação de seus afiliados perante entidades públicas ou privadas. Com esse intuito, a Centrape promove diversos tipos de ações, que visam:  
 Essas ações vão desde conferências, cursos e seminários, até a criação de serviços de assessoria e consultorias técnicas para assuntos jurídicos, previdenciários, econômicos, sociais e culturais, sempre visando contribuir com a formação e o desenvolvimento dos seus afiliados.  A Centrape, representada por sua diretoria e todos seus colaboradores, tem como 

Bem estar Lazer Qualidade de vidaSegurança Educação Qualificação profissional
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principal meta o atendimento e o bem-estar dos associados. E por essa razão que esse Código de Ética e Conduta busca o constante afinamento dos valores profissionais, definindo e explicitando nossa postura profissional a todos com quem nos relacionamos.  O nosso Código de Ética aplica-se aos nossos colaboradores, diretoria, prestadores de serviços e stakeholders que atuam em busca do atendimento dos interesses de nossos afiliados.  RESPEITO ÀS LEIS  A Centrape observa e faz cumprir as leis e normas vigentes e aplicáveis às atividades da associação. Seguindo altos padrões de qualidade de gestão, a associação busca atender as boas práticas no atendimento dos seus afiliados.  Todo colaborador da Centrape é responsável por seus atos dentro das instalações da associação durante a condução de suas atividades. Cada um de nós tem o dever de conhecer e respeitar as leis e normas vigentes e aplicáveis às atividades desempenhadas.    Independentemente das práticas locais, o recebimento ou o pagamento de qualquer quantia em dinheiro ou gratificação entre a Centrape e seus parceiros é estritamente proibida.     A Centrape é contra qualquer forma de corrupção e suborno e está comprometida com o combate a tais práticas no ambiente de trabalho. 
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RELACIONAMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO  A Centrape tem o compromisso de criar um ambiente seguro e profissional para os seus colaboradores, que compartilham entre si a responsabilidade de fazer da transparência e do respeito um conceito aplicado à rotina. Por essa razão, a Centrape procura oferecer as condições adequadas de trabalho e de desenvolvimento profissional, com iniciativas e posturas alinhadas a estes valores.  Nossas relações e comportamentos com colegas de trabalhos e terceiros devem ser pautados no respeito, gentileza e cordialidade.  Prezamos pela manutenção de um ambiente de trabalho saudável e produtivo, sem qualquer tipo de discriminação, preconceito ou abuso de qualquer natureza, tais como pela cor, gênero, orientação sexual, idade, religião, nacionalidade e qualquer outra característica, respeitando a pluralidade de pessoas que existem em nossa sociedade.  A Centrape considera inaceitáveis as seguintes práticas:  
· Colocar em descrédito o nome da Centrape ou agir de modo a causar dano à imagem da associação.  
· Promover, por quaisquer meios, represálias a superiores, subordinados ou colegas, por questões de discordância de caráter pessoal ou profissional.  
· Tratar de forma desrespeitosa ou discriminatória qualquer colega, associado, subordinado, superior ou terceiro, por assuntos ou pontos de vista ligados à religião, cor, sexo, orientação política, orientação sexual, condição social, raça, idade, função.  
· O assédio, sob qualquer aspecto, é inaceitável na Centrape. A Centrape não tolera nenhuma forma de discriminação contra seus empregados. Todos têm o direito a um tratamento justo e igual. 
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· Exercer suas atividades, ou permanecer nas instalações da associação ou de terceiros relacionados à Centrape em estado de embriaguez por álcool ou drogas de qualquer natureza ou permitir que os colaboradores da Centrape o façam.  
· Desviar as vantagens concedidas aos afiliados em benefício próprio ou de terceiros, ou permitir que outros o façam.  
· Exercer sua autoridade, ainda que por motivo legítimo, de forma que desonre, ofenda ou humilhe os subordinados ou colegas.  
· Abusar da autoridade do seu cargo coagindo um colaborador a praticar qualquer ato contrário a este código, prometendo-lhe recompensa ou ameaçando com punição.  
· Deixar de tratar os colegas, superiores, parceiros e terceiros com cordialidade, educação e respeito ou promover insubordinações, discórdia, discussões, comentários ou boatos que prejudiquem não só o ambiente de trabalho e o bom andamento dos serviços, como também a boa reputação e a moral dos colegas;  
· Realizar comércio de qualquer tipo, intermediar ou permitir que se realizem atividades ilegais nas dependências da Centrape ou de parceiros.  
· Levar, ao local de trabalho, explosivos, inflamáveis, armas de fogo, ou objetos cortantes que possam causar ferimentos ou danos a si e a terceiros;  A Centrape espera que seus colaboradores vivam em conformidade com os princípios base da atuação da associação. Desta forma, quando houver dúvida, o empregado deverá levá-la à sua chefia ou a alguém de outro nível de comando.    
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CONFLITO DE INTERESSES  As atividades externas e os deveres funcionais dos colaboradores da Centrape devem estar em sintonia para evitar conflitos de interesses, que surgem quando os interesses pessoais do colaborador se opõem aos da Centrape.   Essas situações comprometem significativamente a imagem da associação e o trabalho do colaborador, por essa razão é preciso estar atento a diversas situações que possam implicar em um conflito de interesse.  Algumas situações que merecem sua atenção:  
· Não se deve usar a função exercida na Centrape para obter privilégios ou qualquer tipo de vantagem, preservando o cargo ou atividade exercidos, sem nunca usá-los em benefício ou proveito próprio.  
· Não contratar ou influenciar na contratação de parceiros de negócios que tenham em sua composição societária, ou participem em nível decisório da contratação, pessoas com as quais tenha relações de parentes (confirme indicados acima) e cônjuges.  

 
· Não é recomendado que familiares estejam na mesma esfera de atuação ou zona de influência ou em posições que possam comprometer a relação hierárquica.   
· Não possuir direta ou indiretamente, através de cônjuges e parentes até o 3º grau (pais, irmãos, filhos, cunhados), participações societárias e/ou interesses de qualquer natureza em sociedades, empresas ou organizações que tenham contratos com a Centrape do qual o colaborador participe do processo de contratação ou tenha qualquer influência neste sentido.   Todas as relações ou situações que possam caracterizar, ainda que aparentemente, 
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um conflito de interesses, devem ser informadas ao Compliance Officer para avalição. A comunicação antecipada de qualquer potencial conflito é a chave para se manter em total conformidade com este código de ética e conduta.  
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 GUIA PRÁTICO PARA TOMADA DE DECISÕES         
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 RELACIONAMENTO COM OS AFILIADOS  Os afiliados da Centrape são nossos clientes e, portanto, devem ser atendidos com acolhimento, profissionalismo e agilidade. O afiliado deve sempre obter respostas às solicitações realizadas, mesmo que negativas, dentro de um prazo adequado e de forma clara.  A qualidade dos nossos serviços deve exceder os padrões estabelecidos pela legislação e praticados pela concorrência.  São boas práticas que devem ser seguidas por todos os nossos colaboradores:  
· Tratar o afiliado com empatia e entusiasmo; 
· Ouvir com atenção as dúvidas do afiliado e saná-las de acordo com os procedimentos adotados pela Centrape. 
· Transmitir segurança e credibilidade ao afiliado. 
· Utilizar linguagem acessível, sem formalidades exageradas; 
· Zelar pela manutenção do sigilo, confidencialidade e segurança das informações dos afiliados.  RELACIONAMENTO COM CONTRATADOS  A Centrape estimula seus parceiros de negócios, terceiros e fornecedores, independentemente do porte ou de onde estão localizados, a adotarem práticas comerciais voltadas para a excelência e transparência dos serviços prestados.  
➢ Exigimos de nossos parceiros de negócio que sejam observadas as condutas éticas dispostas neste documento. 
➢ A Centrape informará a seus parceiros, por meio de canais apropriados, sobre o Código de Conduta e lhes solicitará que levem os princípios em conta em todas as circunstâncias relevantes. 
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➢ Os parceiros de negócios, terceiros e fornecedores deverão cumprir as leis, regras e regulamentos aplicáveis, bem como os mais altos padrões éticos da Centrape. 
➢ A Centrape avalia seus processos de compra de produtos e de serviços sempre considerando os seguintes critérios: Necessidade, Qualidade, Economia, Ética, Ambiente e Empregados.  A Centrape considera inaceitáveis as seguintes condutas:  

➢ Direcionar um negócio para um parceiro de negócios, terceiro ou fornecedor, de forma que seja você próprio ou qualquer terceiro, o favorecido, em prejuízo dos interesses da Centrape.  
➢ Oferecer e receber presentes, recompensas, comissões ou propinas que mostrem influência pela realização de negócios.  
➢ Proceder a quaisquer compras sem submetê-las à concorrência para a escolha de um produto ou fornecedor.  
➢ Coagir fornecedores para obter vantagens em benefício próprio.  RELACIONAMENTOS COM A IMPRENSA  A Centrape, em respeito aos seus associados e os valores de transparência que pautam a condução de suas atividades, trabalha para manter um relacionamento produtivo, transparente e saudável com a mídia, sempre com profissionalismo e respeito.  Nenhum colaborador está autorizado a manifestar-se publicamente (seja em mídias oficiais, ou em veículos como Instagram, Facebook, dentre outros) em nome da Centrape sem que haja prévia e expressa autorização da Diretoria.  
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A Diretoria da Centrape é responsável por coordenar toda a comunicação externa da associação com o público e deve ser envolvida sempre que necessário.  Caso a Centrape tome ciência de qualquer ocorrência ou denúncia com relação à imagem ou aos serviços prestados, deverá:  
➢ Apurar internamente a veracidade dos fatos.  
➢ Manter uma comunicação transparente com a imprensa, comunicação esta que será feita somente pelos órgãos oficiais da Centrape, ou pelo Diretor Presidente.  
➢ Caso necessário, informar os colaboradores, afiliados e terceiros sobre o fato ocorrido, em comunicado oficial elaborado pelo Departamento responsável.  
➢ Após o término da apuração e tomada das decisões, divulgar as ações tomadas para solucionar a ocorrência, sempre preservando a identidade dos envolvidos, quando possível.    VANTAGENS, BENEFÍCIOS E PRESENTES  A Centrape considera inaceitável dar ou receber presentes, entretenimentos ou favores que violem a legislação ou que estejam em desacordo com as disposições deste Código de Ética e Conduta.  Os colaboradores estão proibidos de, direta ou indiretamente, para si ou em benefício de qualquer terceiro, solicitar, aceitar ou admitir dinheiro, benefícios, favores, presentes, promessas ou quaisquer outras vantagens que possam influenciar o desempenho de suas funções e atividades, ou como recompensa por ato ou omissão decorrente de seu trabalho, de qualquer natureza, de parceiros de negócios, terceiros e 
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fornecedores.  Além disso, a Centrape admite que seus colaboradores aceitem presentes de terceiros, parceiros de negócios ou fornecedores que mantém, manteve ou pretende manter relações comerciais com a associação, desde que:  
➢ Não sejam proibidos pela legislação. 
➢ Não seja dinheiro em espécie. 
➢ Não seja em vales de presente ou ingressos. 
➢ Não crie a expectativa de que o presenteador terá direito a tratamento diferenciado na disputa por negócios da associação, acesso a melhores preços ou termos mais benéficos em uma negociação. 
➢ Não sejam oferecidos à título de compensação, suborno ou recompensa. 
➢ Não seja motivo de constrangimento para a Centrape caso venha a público. 
➢ Sejam brindes institucionais que configurem prática de gentileza e cordialidade entre as partes de uma relação comercial e que não caracterizem o oferecimento de vantagem ou benefícios em quaisquer negociações. 
➢ O colaborador presenteado da Centrape tenha ciência do que o Código de Ética e Conduta do presenteador não proíbe o oferecimento de presentes. 
➢ Não ultrapasse o valor de R$ 100,00 (cem reais).  O Departamento de Compliance deve ser informado sempre que qualquer colaborador receba alguma vantagem, benefício ou brinde, para registro e apuração, caso necessário, de eventual descumprimento das precisões deste Código de Ética. No caso de descumprimento desta comunicação, o colaborador estará sujeito as penalidades decorrentes do descumprimento deste código.      
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SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO  A Centrape orgulha-se de seu propósito de garantir a saúde, a segurança e o bem-estar de seus colaboradores e por isso mantém-se permanentemente atualizada e comprometida com as exigências legais relacionadas ao tema, contribuindo com o bom desempenho das atividades dos colaboradores e reduzindo riscos.  Os colaboradores devem estar familiarizados com as políticas, os procedimentos e as práticas de saúde e segurança no trabalho e cumpri-los com rigor, mantendo sempre uma observação atenta ao seu meio para identificar possíveis situações de riscos.  Situações de emergência, como acidentes ambientais ou de trabalho, devem ser tratadas de maneira responsável e rapidamente relatadas à liderança do departamento de Recursos Humanos e às autoridades.   Caso seja necessária a comunicação externa (mídias em geral), esta deverá ser realizada por intermédio do Departamento de Marketing após devidamente aprovado pela Diretoria.  PROTEÇÃO DE DADOS  Entendem-se por dados que devem ser protegidos toda e qualquer dado que contenha ou permita o processamento de informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável de qualquer afiliado.  Todos os dados coletados, obtidos ou processados pela Centrape devem ser tratados como confidenciais e sigilosos, não permitindo que sejam utilizados em prejuízo de nossos colaboradores, afiliados ou contra nossos princípios.  Todo e qualquer terceiro que colete dados e informações de afiliados da Centrape deverá apresentar um relatório contendo a descrição dos processos de tratamento dos dados pessoais coletados, bem como as medidas, salvaguardas e mecanismos de 
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mitigação de riscos em caso de eventual vazamento das informações para terceiros não autorizados. A troca de informações com este terceiro só será autorizada após a aprovação da Diretoria.  Nenhum dado dos afiliados será transferido para qualquer terceiro, independentemente da forma de contratação realizada com este terceiro, sem a prévio e expresso consentimento do afiliado.  Além das disposições apontadas acima, estamos comprometidos em proteger a confidencialidade dos registros pessoais dos colaboradores e informações dos parceiros de negócios, terceiros e fornecedores.  Toda e qualquer informação ou dados serão utilizados de maneira legítima e, portanto, apenas para os fins aos quais foram autorizados, respeitando a legislação nacional.  VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA  A diretoria da Centrape e seus colaboradores têm a responsabilidade de garantir o cumprimento deste Código de Ética e Conduta e agir conforme os preceitos aqui estabelecidos.  Desta forma, em caso de descumprimento de qualquer regra deste documento, a Centrape adota a aplicação das seguintes medidas disciplinares:   
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  O Departamento de Compliance ficará a cargo de analisar as ocorrências que forem reportadas ou identificadas e após devida e esclarecedora investigação para apuração dos fatos poderá aplicar as medidas disciplinares acima em qualquer ordem, a depender da gravidade da situação.  É importante que o colaborador esteja ciente que as sanções por determinados comportamentos não estão limitadas às medidas disciplinares discutidas aqui, podendo ser levadas às esferas cíveis e penais.  Caso seja verificado o descumprimento das regras do Código de Ética e Conduta por parte de qualquer um dos parceiros de negócios, terceiros ou fornecedores da Centrape, será configurada a quebra de confiança, o que poderá ocasionar no cancelamento do contrato mantido entre a organização e a associação.  CANAL DE DENÚNCIAS  A Centrape coloca à disposição de seus colaboradores um canal exclusivo para sanar 

DemissãoSuspensãoAdvertência por escritoAdvertência verbal
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dúvidas relacionadas aos termos dispostos neste Manual, ou para comunicar eventuais descumprimentos às regras determinadas pela associação.   É incentivado que os colaboradores da Centrape façam suas críticas e sugestões para agregar e estimular melhoras na associação, devendo ser encaminhadas para o seu gestor e para o Compliance Officer.  O colaborador ou terceiro poderá enviar sua sugestão, reclamação ou denúncia para o endereço eletrônico: denuncia@centrape.org  As denúncias podem ser identificadas ou anônimas, a critério daquele que decidir reportar. Importante destacar que o relato enviado deve conter informações claras e suficientes para a compreensão dos fatos (datas, nomes das pessoas envolvidas, situações fáticas, dentre outros).  A Centrape garante sigilo ao colaborador ou terceiro que reportar eventuais atos de corrupção, fraude e desvio éticos de conduta. Sem prejuízo dos direitos que correspondam aos denunciados, a Centrape garante que nenhum denunciante sofrerá retaliação pelos fatos reportados.  


