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Mensagem da alta 
administração

A Alper atua como fornecedora de soluções em serviços de corretagem de 
seguros às Seguradoras e Operadoras de Planos de Saúde, intermediando a 
comercialização de seguros para pessoas físicas e jurídicas. Temos expertise 
em todos os ramos de seguros e atendemos nossos Clientes em todo 
território nacional. 

Somos um dos maiores players no setor de corretagem de seguros no Brasil. 
Conectamos e desenvolvemos o mercado securitário, oferecemos soluções 
aos nossos Clientes e criamos parcerias nacionais e internacionais com o 
propósito de desenvolver a sociedade e o Brasil.

Com o objetivo de fortalecer e assegurar o alinhamento à nossa cultura 
enquanto Companhia e reforçar os nossos valores fundamentais, dentre 
eles o respeito e a transparência, adotamos o presente Código de Conduta 
e Ética, instrumento que orienta e reforça a importância das práticas 
de integridade e de conduta ética em todas as nossas atividades e 
relacionamentos, internos e externos.

Este Código de Conduta e Ética traz os padrões comportamentais 
que esperamos de nossos colaboradores, independentemente do nível 
hierárquico, clientes, fornecedores, parceiros de negócios e terceiros em geral, 
a fim de consolidar e preservar a nossa imagem institucional e reputação, 
bem como elevar o nível de confiança do mercado na Alper. 

Conto com o seu engajamento para adotar as diretrizes e orientações 
deste Código de Conduta e Ética e das demais políticas internas da 
Alper em seu dia a dia, a fim de que nossos negócios prosperem de forma 
contínua e sustentável. 

Agora, convido você a conhecer e compreender a íntegra deste documento, 
para que possamos, juntos, por meio de condutas transparentes, pautadas na 
legalidade e nos princípios éticos e morais, prosseguir com a nossa jornada de 
desafios e de fortalecimento da nossa cultura organizacional.

Vamos nessa?

Boa Leitura!

Diretor-Presidente



5

2. Objetivo

3. Público-alvo e adesão

O objetivo deste Código de Conduta e Ética é prover diretrizes e orientações 
aos administradores e colaboradores da matriz, filiais e controladas da 
Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (“Alper”), bem como clientes, 
fornecedores, parceiros de negócios, terceiros em geral que representam ou 
atuam em nome da Alper, prestadores de serviços e qualquer outra contraparte 
da Alper sobre condutas e situações mais comuns no dia a dia empresarial e 
que merecem nossa atenção. 

Não tivemos a pretensão de relacionar neste guia todos os comportamentos 
e situações possíveis que possam vir a ocorrer no ambiente profissional, pois 
nossas atividades e o mercado são dinâmicos e certamente existirão outras 
situações que não foram relacionadas neste Código de Conduta e Ética.

Este documento constitui instrumento das ações de integridade e transparência 
corporativa da Alper, de acordo com os seus valores éticos e em conformidade 
com a legislação. A violação ou o descumprimento de quaisquer diretrizes 
deste Código de Conduta e Ética, ainda que potencial ou parcialmente, podem 
afetar a imagem, comprometer os objetivos institucionais e ainda gerar graves 
consequências à Alper e aos seus autores. 

É responsabilidade de todos praticar e contribuir para que as orientações aqui 
contidas sejam divulgadas e cumpridas integralmente.

Este Código de Conduta e Ética aplica-se aos administradores e colaboradores 
da Alper, independentemente do nível hierárquico, devendo ser cumpridos por 
todos a partir do momento em que houver a sua publicação na intranet. 

Esperamos também que os nossos clientes, fornecedores, parceiros de        
negócios e terceiros em geral, ajam de acordo com as diretrizes aqui descritas 
sempre que estiverem se relacionando com a Alper. 
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4. Nossa Marca

Nosso Golden Circle reflete nossa essência e o modo Alper de trabalhar.

 Why / O porquê de fazermos as coisas / Missão

Por meio de relações de confiança, entregamos as soluções mais  
eficientes no mercado de seguros.

 What / O que fazemos? / Visão 

O que nos move é nossa ambição de sermos a melhor Companhia na 
apresentação de soluções e serviços em seguros, por meio de profundo 
conhecimento do mercado e entendimento das necessidades dos nossos 
clientes e os riscos envolvidos em suas atividades.

 How / Como fazemos? / Valores

Fazemos isso com uma equipe de especialistas com brilho nos olhos.  
O nosso time é apaixonado, descomplicado, empático e transparente. 

A Alper é feita de pessoas. Por isso, prezamos por manter em nosso time 
especialistas engajados e comprometidos com a Alper e com os nossos 
clientes. Todos os colaboradores são responsáveis pela gestão da marca 
Alper e devem conhecer e cumprir as diretrizes do nosso Brand Book, 
disponível na intranet da Alper.

4.1. Nosso Golden Circle (Why, How
e What): Missão, Visão e Valores
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5. Nossas Condutas
5.1. Respeito às Pessoas

5.2. Tratamento às Pessoas

Prezamos por um ambiente de trabalho saudável, amistoso e produtivo, 
atuando sempre com o objetivo de desenvolver e encorajar o respeito à 
diversidade e aos direitos individuais. 

Não somos omissos ou coniventes com atitudes desalinhadas aos 
nossos valores e que representem ou possam representar condutas 
discriminatórias e/ou violações a direitos fundamentais.

Esperamos cordialidade, respeito e conduta íntegra e transparente nas 
relações entre os públicos de relacionamento, independentemente da         
posição hierárquica, cargo ou situação.

Acreditamos na diversidade e na igualdade de oportunidades como fatores 
primordiais para o desenvolvimento da sociedade. Por isso, prezamos por um 
tratamento igualitário em todas as relações pessoais e profissionais.

Não toleramos comportamento discriminatório, preconceito, desrespeito ou 
difamação em função de gênero, raça, etnia, condições físicas, origem social, 
nacionalidade, orientação sexual, religião, ou preferências políticas. Não 
toleramos discriminação de ordem racial, social, étnica, sexual, ideológica, 
religiosa etc. 

Repudiamos qualquer forma de intimidação, humilhação, exploração, 
ofensa, constrangimento e assédio de qualquer natureza, verbal ou f ísica, 
especialmente o assédio moral e o sexual.

Não reproduzimos boatos, intrigas, fofocas e comentários maldosos. 

Não permitimos que nossos colaboradores acessem sites ou encaminhem 
mensagens eletrônicas cujo conteúdo possa estar relacionado a pornografia, 
prostituição, terrorismo, exploração animal ou infantil, bem como qualquer 
outro conteúdo que possa expor condições de degradação humana.

Não permitimos a utilização de mão de obra infantil, a não ser que seja na 
condição de menor aprendiz, assim como repudiamos a prestação de serviços 
em condições de trabalho análogas à condição de trabalho escravo.
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5.3. Saúde das Pessoas

5.5. Segurança das Pessoas

5.4. Gestão de Pessoas

Incentivamos o bem-estar e o equilíbrio físico e emocional dos nossos
colaboradores. Logo, não é permitido atuar no ambiente de trabalho ou
representar a Alper sobre a influência de álcool e/ou drogas. 

Recomendamos moderação na ingestão de bebidas alcoólicas em eventos
patrocinados pela Alper ou pelos nossos públicos de relacionamento 
exemplos: festas, comemorações internas e eventos comerciais). 

Atuamos em um ambiente de trabalho seguro e adotamos continuamente
medidas preventivas para mitigar riscos à segurança e à integridade de
nossos colaboradores. 

Não permitimos o uso de armas de nenhuma espécie nas dependências da Alper 
ou em sua representação, bem como qualquer ato de violência física ou psicológica. 

Proporcionamos condições de trabalho motivadoras, seguras e saudáveis, por 
meio da promoção de políticas de saúde, segurança, remuneração e benefícios, 
além dos programas de educação corporativa com o propósito de desenvolver a 
carreira de nossos colaboradores.

Desenvolvemos e acompanhamos os nossos gestores para serem líderes 
 exemplos de comportamento profissional, por meio de uma conduta
transparente, íntegra e honesta com as suas equipes de trabalho. 

Conduzimos os processos de seleção de forma transparente e respeitosa, a fim 
de certificar as competências e os valores pessoais dos candidatos.

Desenvolvemos políticas de mérito, promoção e evolução profissional, por meio 
da igualdade de oportunidades aos nossos colaboradores.

Esperamos que nossos colaboradores tenham iniciativa e comprometimento,
a fim de buscarem o conhecimento necessário para o desempenho de
suas atividades. 
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6.1. Fraudes, Corrupção, Suborno e Lavagem
         de Dinheiro 

A Alper acredita que a corrupção deve ser combatida em todas as suas 
formas. Por isso, combatemos expressamente a prática de fraudes, 
pagamento de propinas, atos de corrupção, crimes contra a ordem 
econômica e tributária, lavagem de dinheiro, dentre outros atos ilícitos. 

É expressamente vedada a participação em qualquer ato de corrupção 
ou suborno, caracterizado pelo pagamento ou recebimento, vantagem 
ou concessão de benefícios para qualquer agente de relacionamento e 
representantes de empresa públicas, privadas ou do terceiro setor, com o 
objetivo de influenciar a tomada de decisões ou obter benefícios em nome 
da Alper, ainda que indiretamente e por intermédio de terceiros.

Todos os colaboradores têm o dever de reportar ao Comitê de Ética 
eventuais situações irregulares a que tenham acesso ou conhecimento, bem 
como cooperar com qualquer investigação interna ou externa que tenha por 
objetivo apurar atos ilícitos. 

São considerados conflitos de interesses as situações que possam vir a 
caracterizar uma sobreposição ou priorização de um interesse pessoal em 
relação aos interesses e objetivos institucionais da Alper. 

Os conflitos de interesses podem surgir a partir de diversas situações. Dessa 
forma, todos os colaboradores, independentemente do nível hierárquico, 
têm o dever de comunicar ao gestor imediato ou aos canais competentes 
a existência de um conflito de interesses, ainda que potencialmente. A 
existência de um conflito de interesses não significa violação a este Código 
de Conduta e Ética, mas a ocultação da situação, sim!

Devemos evitar praticar qualquer ato, participar de processos decisórios ou 
exercer influência sobre decisões que possam resultar em benefício próprio 
ou em favor de terceiros.

A seguir relacionamos algumas situações de possíveis conflitos de interesses: 

6. Prevenção a atos ilícitos

7. Prevenção a conflitos  
    de interesses
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7.1. Uso das Instalações e Recursos

7.2. Atividades Paralelas

7.3. Contratação de Familiares, Relações
        Afetivas e Partes Relacionadas

A Alper reserva-se ao direito de controlar, monitorar e auditar a utilização dos seus 
recursos físicos e tecnológicos disponibilizados aos colaboradores para a realização 
das suas atividades profissionais, tais como telefones, correio eletrônico (e-mail), 
sites, impressoras etc., com o propósito de prevenir a utilização indevida.

Devemos zelar pela preservação do patrimônio, instalações e equipamentos da 
Alper, bem como utilizá-los de forma correta e cuidadosa e exclusivamente para 
fins de profissionais.

A realização de atividades paralelas pode prejudicar a Alper e o próprio 
colaborador. Não é permitido aos nossos colaboradores promover atividades 
comerciais particulares nas dependências da Alper (exemplo: venda de produtos e 
serviços), bem como ações político-partidárias, religiosas e de propaganda interna 
vinculadas a assuntos de interesse pessoal.  

Os colaboradores não podem desenvolver atividades paralelas que concorram 
com as atividades da Alper, direta ou indiretamente. 

A Alper permite a contratação de colaboradores que possuam relações de 
parentesco, desde que não haja relação de subordinação direta. No entanto, 
qualquer relação de parentesco deve ser comunicada ao Gente e Gestão e 
Compliance para avaliação do caso concreto.

Relações afetivas entre colaboradores podem acontecer nas organizações. Na 
Alper, relações afetivas entre colaboradores devem ser comunicadas ao Gente e 
Gestão e Compliance para avaliação do caso concreto. 
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7.4. Brindes, Presentes, Convites e Cortesias

7.5. Segurança da Informação

7.6. Acesso e Uso dos Sistemas 

Somente podemos aceitar ou oferecer brindes, presentes, convites e cortesias 
se a ação ocorrer de forma transparente e de acordo com a legislação vigente, 
ou seja, desde que não caracterize tentativa ou sugestão de corrupção, 
suborno ou troca de favores. 

Somente podemos usufruir de brindes, presentes, convites e cortesias 
que não ultrapassem 1/5 do salário mínimo nacional vigente. Os itens com 
valor superior devem ser informados ao Comitê de Ética que decidirá se o 
colaborador poderá ficar com o item ou se o mesmo será encaminhado para 
sorteio aos colaboradores da Alper. 
 
Os gestores devem estimular os seus colaboradores a atingirem seus 
resultados independentemente de recompensas, brindes ou cortesias por 
parte de terceiros.

Temos o compromisso de manter a privacidade e a confidencialidade das 
informações produzidas por nós ou adquiridas durante nossos negócios. 

Devemos conhecer as diretrizes de segurança da informação da Alper para 
preservar e garantir a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade 
das informações. A divulgação indevida de dados confidenciais, ainda que 
acidentalmente, pode prejudicar e causar danos irreparáveis à Alper. 

Todos os colaboradores devem zelar pelas suas senhas de acesso aos sistemas 
internos da Alper. As senhas de acesso são pessoais e intransferíveis, sendo 
proibido o seu compartilhamento ou divulgação, por qualquer meio e
independentemente do motivo. 

As contratações que tenham relação com uma pessoa física ou jurídica que 
sejam parte relacionada, deverão seguir com o procedimento estabelecido 
na Política de Transação com Partes Relacionadas vigente.

A contratação de fornecedores, prestadores de serviços ou parceiros em 
geral que tenham em seu quadro societário ou de colaboradores pessoas 
que possuam relações afetivas ou de parentesco com qualquer colaborador 
da Alper devem ser reportadas ao Gente e Gestão e Compliance para 
avaliação do caso concreto.
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7.7. Uso das Mídias Sociais 

8.1. Clientes

8.2. Alper Partners, Alper Associados e Alper
         Canais Corporativos

Todo conteúdo oficial da Alper deve ser publicado somente pelas áreas e 
pessoas responsáveis.

Nenhum outro colaborador ou público de relacionamento está autorizado 
a criar perfis ou páginas em nome da Alper em redes sociais. 

Ao utilizar-se das redes sociais em seus perfis pessoais, os colaboradores 
devem levar em consideração se o conteúdo publicado é adequado 
e se pode, de alguma forma, prejudicar os interesses da Alper ou dos 
seus públicos de relacionamento. Lembre-se que publicações pessoais 
também podem estar relacionadas à imagem da Alper.

Os colaboradores não devem publicar nas redes sociais algo que possa ser 
interpretado como opinião da Alper.

A satisfação do cliente é essencial para o sucesso do nosso negócio. 
Por isso, cada colaborador deve manter sua atuação orientada 
para a satisfação dos clientes, compreendendo suas necessidades, 
assegurando-lhes a qualidade dos serviços e a construção de relações 
éticas e duradouras.  

Quaisquer atitudes ou ações que estejam em desacordo com os nossos 
valores e que possam impactar a satisfação dos clientes devem ser 
reportadas pelo colaborador ao seu gestor imediato.  

A construção e o fortalecimento da confiança e da reputação da Alper 
no mercado se dão por meio de relacionamentos com diversos tipos de 
públicos. Deste modo, buscamos adotar os seguintes padrões de conduta 
em nossos relacionamentos:

Nossos parceiros de negócios devem conhecer e cumprir o Código de 
Conduta e Ética Alper. 

8. Relacionamentos
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8.3. Fornecedores e Prestadores de Serviços

8.4. Concorrência

8.5. Imprensa

8.6. Práticas Sustentáveis

A definição e a contratação dos nossos fornecedores devem ser baseadas 
em critérios técnicos e objetivos. 

Os fornecedores e os prestadores de serviços devem ser selecionados com 
base em critérios mercadológicos e de qualidade, tendo sempre em vista 
os interesses institucionais da Alper. 

Não contratamos e trabalhamos com fornecedores e prestadores de 
serviços que pratiquem concorrência desleal, corrupção, trabalho infantil 
ou escravo. 

A conduta dos nossos administradores, colaboradores, clientes,
fornecedores e parceiros de negócio devem ser pautadas de acordo 
com os preceitos da livre concorrência e da concorrência leal. Por esse 
motivo, nenhum colaborador deve realizar operações, divulgar
informações confidenciais ou de mercado ou agir de forma que possa 
prejudicar os nossos concorrentes ou a própria Alper.

A Alper entende como um dever informar a opinião pública sobre fatos 
do mercado em que atua. Para tanto, somente as áreas e colaboradores 
autorizados podem divulgar informações por meio da imprensa.

Toda e qualquer declaração ou entrevista para a imprensa, escrita ou 
falada, deve ser previamente autorizada pela área de Marketing.

Incentivamos nossos colaboradores a agirem em prol de práticas
sustentáveis de preservação e melhor uso dos recursos ambientais.
Estimulamos o trabalho voluntário que esteja alinhado aos nossos
valores organizacionais. 

Todos os negócios efetivados considerarão a compatibilidade e o respeito 
do parceiro aos nossos valores e objetivos estratégicos. 
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9. Canal Confidencial:
         Dúvidas, Sugestões, Reclamações e Denúncias

A Alper disponibiliza aos seus colaboradores um Canal Confidencial 
para denúncias de suspeitas de violação à legislação, a este Código de 
Conduta e Ética ou a qualquer política interna. 

O Canal Confidencial da Alper foi implementado de forma a manter 
o sigilo e a confidencialidade dos relatos, sendo que denúncias podem 
ser realizadas de forma identificada ou anônima. Em caso de denúncias 
identificadas, a Alper dispõe de mecanismos de proteção ao comunicante 
de boa-fé que impedem qualquer tipo de retaliação ou prática punitiva 
em decorrência da denúncia. 

O Canal Confidencial também está aberto para recebimento de 
denúncias de terceiros, por meio da intranet, pela internet (https://
www.helloethics.com/alper/pt/main.html), pelo site de Relações com 
Investidores da Alper ou via telefone 0800-761-1637, 24h por dia, todos 
os dias da semana.

É responsabilidade de todos assegurar o cumprimento dos termos 
dispostos deste Código de Conduta e Ética. Caso haja suspeita de 
violação das diretrizes aqui estabelecidas, o Comitê de Ética deverá 
ser comunicado pessoalmente ou via Canal Confidencial, o qual ficará 
encarregado pela sua investigação.

Compete ao Comitê de Ética da Alper apurar e propor as medidas 
cabíveis para as situações de infração a este Código de Conduta e Ética e 
demais políticas internas.

Este Código de Conduta e Ética deve ser observado em conjunto com as 
demais políticas e normas internas da Alper. 

O descumprimento das diretrizes deste Código de Conduta e Ética e 
demais Políticas da Alper poderá sujeitar o infrator a medidas disciplinares. 
Aos colaboradores, são exemplos de medidas disciplinares: advertência 
verbal ou escrita, suspensão e a demissão com ou sem justa causa. Aos 
terceiros, são exemplos de medidas disciplinares: suspensão, auditoria e 
rescisão contratual. Não obstante, todos se sujeitam às responsabilidades 
previstas na legislação aplicável.

9.1. Medidas Disciplinares em Caso de Violação 
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Termo de Adesão
e Compromisso

Declaro ter lido e compreendido o teor 
do Código de Conduta e Ética da Alper 
e assumo o compromisso de cumpri-lo e 
respeitá-lo em todas as minhas atividades, 
bem como zelar pelo seu cumprimento.

Comprometo-me a participar dos
treinamentos obrigatórios e das demais 
ações voltadas à promoção das diretrizes 
do Código de Conduta e Ética da Alper.

Nome:

RG:

Data:

Assinatura



alperseguros.com.br

Para proteger tudo que mais  
importa é preciso ter ao seu 
lado pessoas em quem você 
possa confiar.

Por isso criamos a Alper, uma 
das maiores corretoras de
seguros do país.

Conte com a gente.  
Conte com a Alper.


