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1. QUEM SOMOS? 

A Angelus Seguros é uma seguradora que desde o início teve como um dos seus principais pilares a 

conformidade, não só com as Leis do nosso país e com as normas que regem as atividades de nosso 

setor, mas também a conformidade com os preceitos morais que fazem parte da nossa identidade. 

Nosso objetivo é levar dignidade e tranquilidade às famílias, diante de situações de vulnerabilidades 

inevitáveis, visamos protegê-las através de seguros e assistências que façam sentido e estejam 

adequados aos desejos de nossos clientes, sejam eles parceiros comerciais ou nossos segurados. 

Com autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), desde 2013, somos uma 

seguradora autorizada em seguro de pessoas e patrimoniais. Estamos localizados no norte do 

Paraná, porém estamos autorizados a atuar nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste do 

Brasil. 

Procuramos nos relacionar com parceiros, clientes, colaboradores, prestadores de serviços e 

fornecedores que compactuam com nossos valores, visando relacionamentos comerciais e 

profissionais duradouros.  

Trazemos em nossas Políticas, as atitudes que esperamos de todos com quem nos relacionamos na 

Conduta Ética, no combate à Lavagem de Dinheiro e no combate à Fraude.  

 

2. NOSSOS ATRIBUTOS 

MISSÃO 

Contribuir para que os brasileiros tenham a oportunidade de desfrutar de uma vida melhor e mais 

planejada, através da proteção dos bens, da dignidade e da estabilidade das famílias dos nossos 

clientes, mesmo em situações críticas com soluções simples e senso social.  

 

VISÃO 

Tornaremos a Angelus uma seguradora conhecida no canal de afinidades por conciliar segurança, 

simplicidade, empatia e inteligência na entrega de produtos que tragam valor para os nossos 

parceiros e clientes. 

 

VALORES 

• Dignidade: Clareza quanto às necessidades que estamos satisfazendo e quanto ao valor de 

quem estamos servindo, somada ao compromisso inegociável com a excelência; 
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• Dinamismo: Agilidade e garra para repensar, adaptar e inovar. Sempre focados em alto 

desempenho. 

• Respeito: Tratar como queremos ser tratados e a despeito de como somos tratados. 

Conformidade com a legislação vigente e com nossos valores.  

• Transparência: A verdade é a base indispensável de relacionamentos saudáveis e 

duradouros. 

• Disposição para Aprender: Busca constante por aprimoramento e humildade como chave 

para o aprendizado em todas as situações. 

 

3. CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA 

PRINCÍPIOS ÉTICOS 

A finalidade do Código de Conduta e Ética é servir como Guia Prático de Conduta Pessoal e 

Profissional, a ser utilizado por todos com os quais nos relacionamos, em nossas interações e 

decisões diárias, mediante a aplicação das seguintes premissas: 

• PRINCÍPIOS DE INTEGRIDADE 

Integridade significa a qualidade de inteireza, de conduta reta e imparcial. Significa também o 

respeito integral às leis do País e às normas que regem as atividades de nosso setor e de nossa 

empresa. 

• EQUIDADE 

Equidade pressupõe o conceito de uma justiça fundada na igualdade de direitos, ou seja, é uma 

justiça natural com disposição para reconhecer imparcialmente o direito de cada um. 

Esse princípio se materializa pela preservação da individualidade e privacidade, não admitindo a 

prática de quaisquer atos discriminatórios, tais como: origem, condição social, posição hierárquica, 

grau de escolaridade, religião, crença ou filosofia de vida, deficiência, cor, raça, sexo, estado civil, 

situação familiar, ideologia política ou associação com entidades de classe. 

• COMPROMISSO COM A INFORMAÇÃO 

Nossa companhia é comprometida com a informação que vai além das obrigações legais e 

estatutárias. Estamos abertos à comunicação, ao diálogo e à busca de soluções para os problemas 

que afetam parceiros, clientes, colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores, o meio 

ambiente e, enfim, toda a sociedade. 
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Temos o dever de manter todos os registros e relatórios de maneira adequada e em conformidade 

com as leis aplicáveis. Todas as informações constantes de nossos relatórios devem ser consignadas 

de maneira precisa e completa, dotadas do grau de detalhamento necessário que reflita a 

transparência das operações da empresa. 

As demonstrações financeiras devem ser sempre elaboradas em consonância com a lei e com os 

princípios fundamentais de contabilidade, de maneira a representar adequadamente a situação 

financeira da companhia. 

A Angelus Seguros respeita e salvaguarda o sigilo dos dados e informações que nos são confiados, 

com o compromisso de protegê-los e tratá-los, garantindo sua integridade, confidencialidade e 

disponibilidade em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 

• ASSÉDIO E ABUSO DE PODER 

A Angelus Seguros não admite assédios, tais como sexual, econômico, moral ou de qualquer outra 

natureza, nem situações que configurem desrespeito, intimidação ou ameaça no relacionamento, 

independentemente de seu nível hierárquico. 

“Caracteriza-se assédio o fato de alguém em posição privilegiada usar essa vantagem para humilhar, 

desrespeitar e constranger. O assédio moral ocorre quando se expõe alguém a situações de 

humilhação durante a jornada de trabalho. O assédio sexual visa obter vantagem ou favor sexual.” 

Qualquer um que se considerar discriminado, humilhado ou alvo de preconceito, pressão, práticas 

abusivas ou em situação de desrespeito poderá fazer uma denúncia, através do Canal de Denúncias, 

denuncia@angelusseguros.com.br.  

  

• CONFLITO DE INTERESSE 

Precisamos que todos tenham cuidado com atividades que possam estar em conflito ou pareçam 

estar em conflito com os interesses da empresa. Não permita que interesses pessoais ou 

relacionamentos comprometam a sua capacidade de ser uma pessoa ética e profissional e atuar à 

favor da empresa. 

Não admitimos que os colaboradores obtenham qualquer benefício pessoal decorrente do 

privilégio de informações ou vantagem obtida em situação de trabalho. 

 

• ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E REGULADORES 

A Angelus Seguros atende às solicitações dos Órgãos Governamentais e Reguladores com presteza, 

fornecendo as informações solicitadas, após orientação das áreas responsáveis, sendo que aos 

agentes públicos não é oferecida qualquer espécie de benefícios ou vantagens, em razão de seu 

cargo ou função, mantendo sempre uma relação orientada por princípios éticos, baseados na 

transparência e responsabilidade social. 

mailto:denuncia@angelusseguros.com.br
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Instruímos nossos colaboradores à adoção de práticas transparentes, em conformidade com os 

princípios éticos dispostos no Código de Conduta e Ética, nos relacionamentos e comunicações com 

os órgãos públicos e com as autoridades governamentais competentes. 

 

• FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS, PARCEIROS DE NEGÓCIOS E INTERMEDIÁRIOS 

Contratamos fornecedores e estabelecemos relações de negócios com parceiros que operam com 

padrões éticos compatíveis com os nossos, mediante rigoroso processo de seleção, e não 

transacionar com aqueles que, comprovadamente, desrespeitam disposições de nosso Código. 

O processo de análise de fornecedores, parceiros e intermediários, consiste na verificação da análise 

de risco, objetivando potenciais riscos de reputação com envolvimento destes em lavagem de 

dinheiro, financiamento ao terrorismo, corrupção, fraudes, entre outros. Além disso, analisamos a 

estrutura societária até o nível de pessoa física. 

A remuneração deverá levar em consideração os serviços prestados e deve ser compatível com o 

mercado, garantindo que não haverá conflito de interesse que possa impactar na qualidade do 

serviço ou integridade. 

Os serviços prestados deverão ser constantemente avaliados, através de testes de controles 

internos e auditoria e avaliados pelos gestores. 

• COMUNIDADES E MEIO AMBIENTE 

Acreditamos que o desenvolvimento sustentável, que significa: suprir as necessidades da nossa 

geração sem comprometer as necessidades da geração futura, é fundamental. 

Por esse motivo incentivamos e realizamos economia de água e energia, a redução de resíduos, a 

reutilização de papel, a reciclagem, a minimização da emissão de poluentes, a conscientização 

ambiental e a preferência ao uso de equipamentos ecoeficientes. 

Qualquer espaço pode ser considerado meio ambiente, isso inclui tanto os naturais como os 

construídos pelo ser humano. 

• COLABORADORES 

o VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS 

Prezamos pela manutenção de um bom ambiente de trabalho em que prevaleça o cuidado com as 

relações, o compromisso com a verdade, a honestidade e o respeito à diversidade. Faz parte da 

cultura organizacional oferecer oportunidades de crescimento profissional e desenvolvimento 

pessoal, através de cursos e capacitações, e ambiente seguro e saudável, com liberdade de 

expressão e respeito à integridade e privacidade das pessoas. 

Princípios para Desenvolvimento e Liderança 

1. Nunca faça uma promessa que não possa cumprir; 
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2. Cumpra todo compromisso assumido com fidelidade aos seus valores; 

3. Adote uma gestão ágil, simples e acessível com foco no resultado; 

4. Tenha orgulho de integrar uma grande equipe; 

5. Cada pessoa é responsável pelo sucesso de todos; 

6. Criar valor para o cliente direciona nossas ações; 

7. A integridade pessoal e o autocontrole são a base para seu sucesso com os outros. 

o TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

Buscaremos o desenvolvimento pessoal e profissional de nossos colaboradores, oferecendo cursos 

e treinamentos através da Universidade Corporativa, a UniGPS. Também acreditamos no 

compartilhamento de experiências, por isso nossos colaboradores são incentivados a dividirem o 

conhecimento adquirido em reuniões, treinamentos, capacitações internas e até ajudando seu 

colega de trabalho a se desenvolver. Nosso intuito é fomentar o protagonismo em cada pessoa, pois 

acreditamos que todos podem fazer a diferença. 

4. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO 

• Prevenção à Lavagem de Dinheiro 

Lavagem de Dinheiro é um crime que consiste em ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedades de bens, direitos ou valores provenientes, 

direta ou indiretamente, de infração penal. 

Todos os colaboradores, do nível estratégico ao operacional, são responsáveis pelo 

estabelecimento de um ambiente permanente de controle, no qual seja possível monitorar todos 

os negócios, seja com Pessoas Físicas ou Jurídicas, com vistas a identificar ações relacionadas aos 

crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e ao financiamento do 

terrorismo. 

• Práticas de Corrupção 

Atuamos dentro das conformidades legais e das normas internacionais de comportamento, de 

modo que é inaceitável a tentativa de burlar qualquer imposição legal ou oferecer vantagem para 

facilitação de qualquer obrigação legal. 

Não utilizamos produtos piratas, além de não contribuir para sonegação fiscal, contrabando, 

adulteração e/ou falsificação de produtos e marcas. 

Também não aceitamos “pequenas” corrupções, como assinar o ponto por outra pessoa (falsidade 

ideológica), apresentar atestado falso (fraude), ou outras atitudes que contribuem para um ciclo de 

corrupção, mesmo que seja em benefício da empresa.  
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Caso você se depare com uma situação em que um membro do governo, funcionário público ou 

algum outro fornecedor solicite valores, presentes ou qualquer vantagem com o objetivo de facilitar 

negócios ou obrigações legais, denuncie pelo canal de denúncias. 

5. POLÍTICA DE PREVENÇÃO À FRAUDE 

Atos com intenção de fraudar, apropriar-se indevidamente, burlar regulamentos, a lei ou política 

da empresa, excluindo diversidade/acontecimentos discriminatórios que envolvam pelo menos 

uma parte interna e qualquer situação que caracterize fraude praticada no âmbito da empresa será 

tratada com rigor. 

A Angelus Seguros S/A. se compromete em: 

• Incentivar uma cultura onde fraude não é tolerada e onde é proativamente desencorajada;  

• Assegurar que a fraude ou a suspeita de fraude seja prontamente comunicada e 

efetivamente investigada; 

• Assegurar que nenhum colaborador ou organização seja acusado de fraude até, e a menos 

que, se prove de forma conclusiva o seu envolvimento, através de um processo de investigação 

adequado;  

• Acionar ações consistentes e efetivas contra as pessoas que comprovadamente cometerem 

uma fraude ou estejam envolvidas em ações fraudulentas;  

• Zelar pelo cumprimento das diretrizes, políticas e normas internas, bem como leis e 

regulamentos vigentes. 

6. POLÍTICA DE GERENCIAMENTO DE RISCO 

A Angelus Seguros adota como diretriz de governança corporativa o modelo de gestão de riscos 

com “três linhas de defesas”, com objetivo de gerenciar os riscos envolvidos em todas as atividades: 

Primeira linha de defesa – Os departamentos das atividades principais da Angelus como a área de 

Indenizações, área Técnica Operacional e demais áreas administrativas da Angelus Seguros têm a 

responsabilidade primária de identificar, gerir, implementar medidas corretivas (controles 

mitigatórios) e comunicar os riscos e exceções na execução dos controles-chave mitigatórios aos 

riscos da companhia nos processos sob sua responsabilidade. São considerados os donos 

(proprietários) dos riscos na execução de suas atividades. 

Segunda linha de defesa – A Área de Gerenciamento de Riscos e Controles têm a responsabilidade 

de apoiar a primeira linha de defesa na gestão dos riscos identificados e na melhoria contínua na 
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estrutura de governança corporativa da companhia; promover metodologias e ferramentas 

adequadas de gestão de riscos. Adicionalmente, é sua função contribuir para o aprimoramento dos 

controles-chave e adequação de procedimentos conforme exigido pelo órgão regulador (SUSEP). 

Terceira linha de defesa – A Auditoria Interna tem a responsabilidade de avaliar de forma 

independente a eficácia do ambiente de gestão e controles de riscos e efetuar a supervisão dos 

trabalhos executados pela primeira e segunda linhas de defesa. A Angelus Seguros optou por 

terceirizar a Auditoria Interna por meio de contratação de empresa especializada. 

Comitê de Riscos 

O Comitê de Riscos tem como objetivo auxiliar a diretoria no desempenho das atribuições 

relacionadas à Gestão dos Riscos, dando suporte no tratamento dos riscos identificados de forma a 

mitigá-los. 

7. CANAL DE DENÚNCIAS 

VIOLAÇÕES AOS CÓDIGOS DE CONDUTA E ÉTICA, ÀS POLÍTICAS E NORMAS 

DA ANGELUS SEGUROS 

Denúncias e manifestações por parte de parceiros, clientes, colaboradores, prestadores de 
serviços e fornecedores que tenham conhecimento de violações aos Códigos de Conduta e Ética, 
às políticas e normas da empresa podem ser feitas por meio do canal de denúncia: 
denuncia@angelusseguros.com.br ou clicando aqui. 

Fatos relativos a aspectos contábeis ou fraudes perpetradas por administradores e colaboradores 

da Angelus Seguros ou, ainda, por terceiros, devem ser notificados à Auditoria Externa. Caso as 

denúncias dessa natureza sejam feitas a outro meio de contato que não a Auditoria, o assunto 

deverá, obrigatoriamente, ser a ele comunicado. 

Quando a situação requerer e caso seja de interesse do denunciante, é garantido o direito de relato 

anônimo, sempre demonstrando cuidado na apresentação dos fatos, juntando, se possível, 

documentos que comprovem sua afirmação. 

O teor das denúncias deve ser sempre o mais completo possível, a fim de possibilitar o início de 

eventual processo de investigação. 

 

 

 

 

mailto:denuncia@angelusseguros.com.br
https://bit.ly/3iW5JU4
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8. RELACIONAMENTO COM CLIENTES (RESOLUÇÃO 382) 

CLIENTES 

Sem conduta ética como fundamento, não há relação cliente-empresa que pretenda ser duradoura, 

especialmente num mercado competitivo. 

Por isso, devemos identificar as necessidades dos clientes para poder satisfazê-las, em consonância 

com os objetivos de segurança e qualidade, usando conduta ética, além da cortesia e presteza, os 

seguintes padrões de conduta: 

1. Transparência nas operações realizadas; 

2. Receptividade e tratamento adequado das sugestões e críticas recebidas; 

3. Atendimento eficaz; 

4. Confidencialidade das informações recebidas em razão de relações comerciais. 

5. Adequação dos produtos, serviços ou operações aos objetivos e às necessidades do cliente; 

6. Compatibilidade dos produtos, serviços ou operações à situação financeira do cliente;  

7. Nível de conhecimento do cliente quanto aos riscos relacionados a cada produto, serviço ou 

operação, incluindo seu nível de tolerância ao risco e sua capacidade para suportar perdas. 

Os clientes são a nossa razão de existir, portanto mantemos sempre nosso foco em garantir a sua 

plena satisfação. Assim, há controle rigoroso na qualidade dos serviços oferecidos e 

disponibilizamos canais de comunicação eficientes e que são constantemente observados para 

garantir a participação do cliente na melhoria da prestação do nosso serviço e para melhor entender 

e conhecer as suas expectativas e necessidades. Queremos ouvir as pessoas para melhorar nosso 

atendimento, impacto e serviço, por isso sempre buscaremos seu feedback. Toda vez que um 

cliente expressa sua opinião em relação aos nossos serviços, seja ela boa ou ruim, ele está nos 

fornecendo material para melhor cada vez mais sua experiência ao participar dos nossos eventos. 

Devemos ter em mente que cada feedback é uma oportunidade de crescimento e melhoria. 

ATENÇÃO: Trabalhamos nos momentos de muita fragilidade de nossos clientes. É necessário que 

todos colaboradores compreendam a importância de trabalhar para construir esse momento para 

o cliente da forma mais agradável e respeitosa possível, durante todo o tempo que ele está conosco. 

Prezamos pela qualidade e por oferecer um serviço transparente, um ambiente limpo, com preços 

honestos e lucros justos, tratamento cordial e igualitário, independente de gênero, etnia, poder 
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aquisitivo, ou consumo. Com o olhar no cliente, todos os processos relativos aos clientes devem ser 

tratados com a máxima atenção, de forma: 

➔ Transparente; 

➔ Ética, honesta e com boa fé; 

➔ Respeitosa, justa e dedicada; 

➔ Com cumprimento dos prazos definidos; 

➔ Entregando o que for prometido. 

Buscamos a promoção do bem-estar e o respeito ao consumidor, repudiamos qualquer forma de 

propaganda enganosa ou que leve o consumidor a erro e observamos estritamente o disposto no 

Código de Defesa do Consumidor. 

9. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

Conforme previsto na Resolução da SUSEP nº 382/2020, ao Diretor Responsável pelo 

Relacionamento com o Cliente caberá zelar pela observância do cumprimento da política 

institucional de conduta. 

A observância a esta política também caberá aos colaboradores, intermediários, estipulantes, 

corretores de seguros, prestadores de serviços e todos os demais envolvidos no relacionamento 

com o cliente. 

10. RESPEITO À PRIVACIDADE DOS DADOS 

A Angelus Seguros tem o compromisso com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em relação 

ao tratamento adequado, utilizando os melhores meios para resguardar e proteger os dados 

pessoais recebidos dos titulares, seguindo os princípios estabelecidos pela legislação. Para isso, 

conta com uma Política de Segurança da Informação que é disponibilizada a todos os colaboradores 

para ciência, concordância e compromisso assumido. Além disso, o compartilhamento dos dados é 

realizado com prestadores de serviços que mantém o nível de segurança adequado e condizente 

com esta Política Institucional de Conduta. 

A guarda de documentos físicos e digitais seguem os mesmos critérios de segurança e definições 

estabelecidas pela LGPD e pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), através de legislação 

específica a esta finalidade. 
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Reconhecemos que o tratamento dos dados deve ter uma finalidade específica bem definida com 

os dados estritamente necessários para cumprimento do contrato e das normas que regem o setor 

de seguros e ainda garantir os princípio da transparência e livre acesso dos dados aos titulares, a 

qualquer tempo, de forma facilitada e gratuita. 

Informações sobre o tratamento dos dados realizados pela Angelus Seguros, dúvidas e sugestões 

podem ser encaminhadas ao encarregado dos dados (DPO), no seguinte endereço de contato: 

Encarregado (DPO): Bruno Czezacki 

O contato poderá ser realizado através do e-mail: encarregado.lgpd@grupopreversul.com.br. 

A Política de Privacidade de Dados poderá ser consultada na íntegra no endereço eletrônico: 

www.angelusseguros.com.br. 

11. APROVAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONDUTA 

Esta versão da Política foi aprovada pela Diretoria da Angelus Seguros e deverá ser constantemente 

revisada, sempre que necessário, ou na periodicidade mínima de 1 ano. 

 

12. DISPONIBILIZAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONDUTA 

Esta Política ficará disponível a todos com quem mantemos relacionamento, no site  

www.angelusseguros.com.br. Aos colaboradores, a Política integrará o kit de integração ao Grupo 

Prever Sul para ciência e compromisso com os termos. 

mailto:encarregado.lgpd@grupopreversul.com.br
http://www.angelusseguros.com.br/
http://www.angelusseguros.com.br/

