Código de
Conduta e Ética
da Visão Prev

Carta do Presidente
A Visão Prev preza pela qualidade na relação Entidade
– Colaborador – Sociedade, e a melhor forma de
consolidar estas ações e atitudes é pelo seu Código de
Ética. Em uma sociedade em constante transformação,
onde a velocidade da informação é cada vez maior,
cabe à Entidade definir parâmetros e formas de
conduta que valorizem seus princípios organizacionais
e reforcem seus valores.
Este Código de Ética é aplicável a todos os dirigentes, colaboradores, terceiros
e parceiros da Visão Prev. Este Código não é apenas um material de consulta,
mas sim um instrumento de trabalho que apresenta a melhor forma de
atuarmos
Trabalhamos na disseminação desta cultura e na aplicação prática de todos os
princípios e diretrizes contidos em nosso Código de Ética.
A Visão Prev possui uma Auditoria Interna, que está à disposição para
esclarecer eventuais dúvidas, oferecer recomendações e examinar ou
solucionar qualquer comunicação relativa ao descumprimento deste
Código. Na área aberta de nosso site (www.visaoprev.com.br) damos
acesso ao Canal de Denúncia que pode ser utilizado para contato com a
Auditoria Interna.
Atenciosamente,
Marcelo Pezzutto.

INTRODUÇÃO
Este Código de Conduta e Ética visa promover o entendimento dos princípios éticos
adotados pela Visão Prev, por todos os colaboradores, independentemente de sua
função na Entidade, em seus relacionamentos e operações, servindo como Guia
Prático de conduta pessoal e profissional em suas interações e decisões diárias,
mediante a aplicação da nossa Missão, Visão e Valores.
Visa também defender os interesses dos participantes e assistidos dos planos
de benefícios que administra, demonstrando, desse modo, transparência na
condução dos negócios, por meio de um comportamento pautado em princípios
éticos e responsáveis.
O presente Código de Conduta e Ética é aplicável ao seu quadro funcional,
conselheiros, patrocinadores, membros de comitês, bem como aos contratados
que a ela prestam serviços.

MISSÃO
Promover condições para que, no futuro, os participantes tenham
complementação financeira apropriada, através da excelência na gestão de
planos de previdência.

VISÃO
Ser a melhor alternativa existente no mercado, estando cada vez mais próxima
dos participantes e patrocinadoras, gerando confiança, segurança e credibilidade
através de suas ações e resultados.

VALORES
Atuação voltada à satisfação dos participantes e das patrocinadoras.
Compromisso com a rentabilidade. Confiança e credibilidade. Inovação e
Transparência.

PRINCÍPIOS GERAIS
A Visão Prev é uma Entidade de Previdência Complementar fechada que visa,
sobretudo, assegurar a concessão dos benefícios contratados por meio da melhor
aplicação dos recursos humanos, financeiros e materiais, tendo como princípios:

HONESTIDADE E
CONFIANÇA

RESPEITO À LEI

• Cumprimos os compromissos
assumidos, mostrando dessa
forma que somos íntegros e que é
possível confiar em nós.

• Prezamos pelo cumprimento das
legislações, normas e obrigações
reguladoras, considerando ainda,
as Políticas e Normas Internas.

• Temos conduta honesta, zelosa e
decorosa no exercício de nossas
funções.

• Proporcionamos informações
verídicas completas, oportunas
e claras ao órgão regulador, ao
Governo, aos Participantes, aos
Conselheiros, às Patrocinadoras,
assim como em outras
comunicações públicas da
Entidade.

• Protegemos a confidencialidade
da informação, relacionadas
à Entidade, Patrocinadoras,
Participantes, Colaboradores e
Fornecedores.
• Preservamos a imagem, a
reputação, patrimônio, propriedade
física e intelectual da Entidade.

DIREITOS HUMANOS
• Respeitamos a dignidade,
integridade, diversidade e
individualidade das pessoas.
• Impulsionamos a igualdade de
oportunidade, e tratamos todas as
pessoas de forma justa e imparcial,
sem preconceitos associados a raça,
cor, nacionalidade, origem étnica,
religião, gênero, orientação sexual,
estado civil, idade, deficiência e
classe social.

• Não toleramos condutas
caracterizadas como assédio,
independentemente de sua
natureza.
INTEGRIDADE
• Cumprimos integralmente a
POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO do
Grupo Telefônica, reproduzida ao
final deste Código, repudiando as
práticas antiéticas, imorais e ilegais.

COLABORADORES
• Valorizamos o desempenho,
meritocracia, competência e
comprometimento, utilizando
critérios previamente estabelecidos
para fins de promoção, bonificação
e reconhecimento.
• Esperamos que pessoas que
exerçam funções de liderança
na Visão Prev desenvolvam suas
atividades de forma a se tornar
um exemplo para aqueles que
integram sua equipe direta, não
utilizando sua posição para impor
de forma irregular o seu poder ou
práticas de abuso de autoridade.
• Colaboramos para um ambiente
de trabalho saudável, cujas
relações entre áreas e entre pares,
superiores e subordinados devem
ser pautadas pelo respeito e
cordialidade.
• Zelamos pela qualidade de vida,
segurança no ambiente de trabalho
e condições assistenciais de saúde
de seus colaboradores e familiares.
• Incentivamos a prática do trabalho
em equipe e estimulo à cultura do
coletivo.

• Orientamos nossos colaboradores
a assumirem as consequências de
suas próprias ações e omissões,
ocorridas no âmbito de suas
atribuições e por elas responder,
ser honesto e transparente com
o seu gestor, colegas de trabalho,
participantes, patrocinadoras e
órgão regulador.
• Esperamos o comprometimento
e honestidade no cumprimento
da sua jornada de trabalho,
de maneira que seja dedicada
integralmente à Visão Prev.
• Não aceitamos a contratação
de familiares e parentes de
colaboradores da Visão Prev, para
evitar situação de conflito de
interesses.

FORNECEDORES
• Contratamos fornecedores e
estabelecemos relações de
negócios com parceiros que
operem com padrões éticos,
compatíveis com os nossos,
mediante rigoroso processo
de seleção, dando amplo
conhecimento das normas e
condições que regem este Código.
• Somos manifestamente contra
o trabalho infantil, forçado
ou análogo ao escravo e não
aceitamos esta prática em nossos
fornecedores e prestadores de
serviços.
• Temos o compromisso de tratar
nossos fornecedores de forma
igualitária, baseando nossas
escolhas em avaliações objetivas,
relacionadas à qualidade dos
produtos e serviços prestados.
• Não contratamos fornecedores
com vínculo de parentesco com
nossos colaboradores, a fim de
evitar conflito de interesse.

PARTICIPANTES
• Oferecemos aos nossos
participantes um alto padrão
de atendimento, com respeito
aos seus direitos, atuando com
tempestividade e eficiência.
• Prestamos as informações
com transparência, veracidade,
justiça e agilidade, sem que seja
dado tratamento preferencial a
qualquer pessoa por interesse ou
sentimento pessoal.
MEIO AMBIENTE
• Somos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável,
a proteção do meio ambiente e
a redução de qualquer impacto
negativo de nossas atividades no
entorno.

DISPOSIÇÕES FINAIS

• Este Código, cuja vigência é por tempo indeterminado, foi aprovado na 51º
Reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Visão Prev, de 19.09.2017, e
revoga a versão anterior.
• A partir da data de aprovação, este Código será amplamente divulgado a todos
os abrangidos.
• Qualquer pessoa que identificar a não observância de item previsto neste
Código, ou tenha qualquer dúvida, poderá acionar a Auditoria Interna da VISÃO
PREV, por meio do e-mail canaldedenuncias@visaoprev.com.br, através do
site da Entidade, www.visaoprev.com.br, ou por envio de correspondência
endereçada a Auditoria Interna, para Alameda Santos, nº 787 1º andar – Jardim
Paulista, Cep: 01419 001.

