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CÓDIGO DE CONDUTA 

Caro(a) Colaborador(a), 

O Código de Conduta da Luma Corretora de Seguros reflete os valores e 
princípios da empresa e tem como objetivo orientar a conduta pessoal e 
profissional de seus colaboradores. Assim sendo, sua aplicação é 
obrigatória em toda a empresa. 

Todos os colaboradores devem conhecer este código, utilizá-lo e 
defender seu cumprimento como forma de assegurar um ambiente 
respeitoso, transparente e ético. 

 

Acreditamos no melhor de todos e para todos o melhor! 

Daniela Machado de Souza 
Chief Executive Officer - CEO

M
is

sã
o

•Proporcionar ao 
cliente a 
Segurança e a 
importância de 
estar segurado 
sendo atendido 
de forma única e 
especial em cada 
momento.

V
is

ão • Ser reconhecida 
como uma 
corretora 
diferenciada 
sempre em 
constante 
melhora na 
entrega do que 
se propõe a 
fazer, trazendo 
sempre 
novidades e 
inovações do 
mercado.

V
al

o
re

s •Ética

•Confiabilidade

•Responsabilidade 
socioambiental

•Responsabilidade 
com a sociedade e 
com o meio 
ambiente

•Eficiência

•Garra

•Força de mercado

•Gratidão
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RESPEITO AO SER HUMANO 

Promovemos os direitos humanos e a cidadania; respeitamos e 

valorizamos a diversidade humana e cultural; não permitimos a 

discriminação. Portanto, a todos deve ser dado um tratamento 

cordial e justo, independentemente do cargo ou função ocupado. 

O respeito pessoal e profissional deve ser mantido entre todos. 

Não admitimos o assédio de qualquer natureza, a intimidação, o 

constrangimento, o desrespeito, ou a agressão física ou moral por 

parte de qualquer colaborador, independentemente de seu nível 

de hierarquia. 

 

 

 

 

CONFLITO DE INTERESSES 

O conflito de interesses ocorre quando os interesses pessoais se 

opõem aos interesses da empresa. 

É vedado aos colaboradores da Luma Corretora o exercício de 

atividades externas, remuneradas ou não, que caracterize conflito 

de interesses. 

CONDUTA E INTEGRIDADE 

COLABORADORES 
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Igualmente, é vedado a todos os colaboradores, a fim de evitar a 

caracterização de conflito de interesses, valer-se de seu ofício ou 

função com vistas a beneficiar a si próprio ou mesmo a terceiros. 

A utilização indevida em benefício próprio ou favorecimento de 

terceiros, de tecnologia, equipamentos e quaisquer outros meios 

que sejam de propriedade da empresa é expressamente proibida. 

 

INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS 

É terminantemente proibido que as informações da Empresa que 

não sejam de domínio público sejam divulgadas por seus 

integrantes. A divulgação de informações não autorizadas está 

sujeita as penalidades, inclusive criminais. 

 

RECEBIMENTO E OFERECIMENTO DE BRINDES E CORTESIAS 

É proibido o recebimento, solicitação e o oferecimento de 

qualquer tipo de favores, empréstimos, serviços especiais, 

pagamentos ou tratamento especial de qualquer espécie de 

pessoas ou empresas que façam ou procurem fazer negócios com 

a Luma Corretora.  

A exceção para esta norma é apenas para brindes, produtos 

promocionais, material logo marcado e cortesias que sejam 

comuns e compatíveis com as boas práticas comerciais. Em caso 

de dúvidas consulte o responsável pelo Compliance. 

 

 

CONDUTA FORA DA EMPRESA 
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Os Colaboradores devem evitar comportamento indevido em 

público e manter uma conduta pessoal adequada quando 

estiverem usando uniforme, crachá ou roupa com a marca da 

empresa, ou transitando em veículos logo marcados, zelando pela 

imagem da Luma Corretora. 

 

Espera-se dos colaboradores um comportamento coerente com as 

condutas descritas nesse Código, agindo com prudência e zelo, 

não expondo a Empresa nem a própria carreira ao risco. 

 

Deve-se evitar exposição de fotos e vídeos nas redes sociais de 

ocasiões e eventos que não se adequem a quaisquer das boas 

práticas dispostas neste Código, notada, mas não exclusivamente, 

quando houver exposição da logomarca da Luma Corretora na 

postagem. 

 

POSTURA DA GESTÃO 

Esperamos dos gestores uma posição exemplar, a ser seguida 

pelos demais colaboradores. Os gestores devem ser imparciais em 

suas ações e tomar suas decisões sempre em critérios técnicos e 

justos, zelando pelo cumprimento das normas e procedimentos 

internos e Código de Conduta.  

 

 

 

 

USO DE ÁLCOOL, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E DROGAS 

É proibida a ingestão de bebidas alcoólicas no horário de trabalho, 

assim como o exercício da função profissional em estado de 

embriaguez. São proibidos também o uso de cigarro (tradicional e 
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eletrônico) e o porte de drogas e cigarro nas dependências da 

empresa. 

Também está proibido usar qualquer equipamento eletrônico 

durante o expediente, exceção feita àqueles indispensáveis à 

realização de cada ofício ou função, mas sempre apenas para o 

exercício da atividade laboral. 

 

E, a respeito do uso estritamente profissional, deve-se atentar ao 

fato de que, em atendimento às normas da Lei Geral de Proteção 

de Dados, é terminantemente proibido 

divulgar/compartilhar/fornecer informações da Luma Corretora a 

terceiros. 

 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

A Luma Corretora respeita o direito individual do empregado de 

se envolver em assuntos cívicos e de participar do processo 

político. Entretanto, tal participação deve ocorrer em seu tempo 

livre e à sua custa. Nessa situação, o empregado deve tornar claro 

que as manifestações são suas, e não da Empresa.  

Recursos, espaço e imagem da empresa não podem ser usados 

para atendera interesses políticos pessoais ou partidários. 

A Luma Corretora tem absoluta neutralidade política e não faz 

contribuições, sob qualquer forma, a partidos ou organizações 

políticas ou a candidatos a cargos eletivos. 

 

A Luma Corretora não possui nenhuma relação ou vínculo com 

partidos políticos. Seus colaboradores e terceiros possuem total 

liberdade de expressão em relação aos seus posicionamentos 
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políticos desde que fora do ambiente de trabalho e que não seja 

associado a empresa. 

 

RELACIONAMENTO COM SINDICATOS 

A Luma Corretora respeita a livre associação, reconhece as 

entidades sindicais como representantes legais dos colaboradores 

e sempre busca um diálogo constante. 

Todas as negociações com os Sindicatos devem ser feitas de forma 

ética e transparente, e somente serão feitas pelas pessoas 

formalmente autorizadas pela Luma Corretora para tal. 

 

PATRIMÔNIO DA EMPRESA 

Os bens, os equipamentos e as instalações da Empresa destinam-

se exclusivamente ao uso em suas operações e não podem ser 

utilizados para fins particulares, salvo em situações específicas 

definidas pela Empresa. É responsabilidade do colaborador zelar 

pelo bom uso e pela conservação do patrimônio da Empresa 

colocado sob sua guarda. 

 

Proteger os bens, os clientes e os fornecedores da Empresa é 

responsabilidade individual de todos os colaboradores e/ou 

terceiros prestadores de serviços para a Empresa. Assim, é 

indispensável a proteção, individualmente, de todos os bens 

materiais e imateriais da Empresa e os clientes e fornecedores sob 

seu controle. 
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Os bens da Empresa podem ser usados somente para fins de 

negócios legítimos e não podem ser usados para benefício próprio 

ou para quaisquer fins que entrem em conflito com os negócios da 

Empresa sem a autorização expressa para tanto. 

 

Valorize e ajude a manter em bom estado de conservação 

ferramentas, máquinas, automóveis, alojamentos, refeitório, 

espaços de convivência e escritórios, contando sempre com o 

apoio da empresa para aprimorar as condições do ambiente 

profissional. 

 

USO DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE INFORMAÇÃO 

Os sistemas eletrônicos e os recursos de informática estão à 

disposição dos colaboradores para o bom desempenho de suas 

funções. Seu uso para assuntos pessoais é permitido desde que 

não contrarie normas e orientações internas nem prejudique o 

andamento do trabalho. 

Tantos os recursos quanto as informações transmitidas ou 

residentes nestes meios passam a ser propriedade da empresa, 

que poderá, a seu critério, usar e monitorar qualquer informação 

transmitida. 

 

E, em atendimento ao que determinam as normas da Lei Geral de 

Proteção de Dados, é terminantemente proibido 

divulgar/compartilhar/fornecer informações da Empresa a 

terceiros. 

 

 

PROTEÇÃO AOS DADOS E À PRIVACIDADE 
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A Luma Corretora está comprometida em manter a privacidade 

dos dados pessoais obtidos no curso de suas atividades 

empresariais e cumprir as leis e regulamentos aplicáveis sobre o 

tratamento de “Dados Pessoais”, incluindo “Dados Sensíveis”. Isso 

inclui, mas não está limitado à Lei Geral de Proteção de Dados 

(LGPD), Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018. 

 

Portanto, em consonância com a LGPD todos os prestadores de 

serviços e os contratados da Empresa deverão efetuar o 

tratamento dos dados pessoais, sempre observando a finalidade 

para a qual se destinam estes dados e a necessidade deste 

tratamento.  

 

Na condução das atividades da Empresa, se for indispensável o 

compartilhamento dos dados pessoais dos clientes, prestadores 

de serviço ou contratados, a empresa deverá se certificar se foram 

adotados os cuidados com a preservação da confidencialidade 

destes dados e estrita finalidade para a qual foram 

compartilhados.  

 

Nos demais casos, é terminantemente proibido o 

compartilhamento dos dados pessoais mantidos pela Empresa. 

 

 

 

 

RELACIONAMENTO COM CLIENTES 

CLIENTES E FORNECEDORES 
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Tratamos nossos clientes de forma justa, íntegra e honesta. Todos 

os colaboradores devem atender nossos clientes com atenção, 

cortesia e eficiência.  

 

Buscamos sempre fortalecer a relação com nossos clientes, 

buscamos a satisfação e a superação das expectativas, bem como 

a melhoria contínua de nossos produtos. 

 

É de nossa responsabilidade a confidencialidade das informações 

sigilosas a nós repassadas por nossos clientes e parceiros, 

especialmente em respeito às normas da Lei Geral de Proteção de 

Dados. 

 

 

RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES 

Nosso relacionamento com fornecedores é ético e transparente, 

baseado no respeito e na confiança. Adotamos práticas comerciais 

leais. 

A escolha e contratação de fornecedores devem basear-se em 

critérios técnicos, profissionais e éticos, e ser conduzida por meio 

de processos pré-definidos que impossibilitem as decisões 

baseadas em interesses pessoais. Estas escolhas devem sempre 

assegurar à Luma Corretora as melhores opções, considerando 

qualidade, capacidade de fornecimento, prazos e preços. 

Considerando-se estas premissas, não devem ser contratadas 

empresas nas quais nossos colaboradores possuam participação 

ou interesse direto. 
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ATITUDES EXIGIDAS DOS(AS) COLABORADORES(AS) 

A Luma Corretora exige que todos(as) os(as) seus(suas) 

colaboradores(as) relatem qualquer tipo de comportamento ou 

tentativa de comportamento ilegal, antiético ou inadequado 

sobre o qual tenha conhecimento. 

 

Além disso, exige-se que não se permita que os negócios e 

operações da Luma Corretora sejam usados na prática de atos 

ilícitos, como corrupção, propina, lavagem de dinheiro, fraude etc. 

 

Assim, devem todos e todas ser cuidadosos(as) e responsáveis na 

relação com as autoridades, clientes, competidores, fornecedores, 

membros das comunidades e todos os demais indivíduos e 

organizações com quem a Luma Corretora se relaciona no 

exercício das suas atividades, buscando sempre preservar a boa 

reputação, imagem e relações da nossa empresa. 

 

Quaisquer colaboradores(as) da Luma Corretora devem colaborar 

de forma efetiva com órgãos, entidades ou agentes públicos para 

que eventuais infrações imputadas à Empresa sejam efetivamente 

esclarecidas. 

 

ATITUDES PROIBIDAS E INACEITÁVEIS DE COLABORADORES(AS) 

 

Nenhum(a) colaborador(a) da Luma Corretora pode ou deve usar 

o cargo na Empresa visando a obtenção de vantagens pessoais, 

facilidades e tampouco conceder qualquer tipo de favorecimento 

a quem quer que seja utilizando como argumento o cargo ocupado 

na Luma Corretora. 
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A prática de assédio de qualquer natureza, inclusive moral ou 

sexual, não é permitida e não será tolerada. 

 

Ninguém, em nome da Luma Corretora, pode ou deve prometer, 

oferecer, dar, receber, direta ou indiretamente, vantagem 

indevida, por meio de brindes, presentes, entretenimento ou 

hospitalidade, a agente público ou privado, ou a terceira pessoa a 

ele relacionada (relação de parentesco ou relacionamento 

pessoal). 

 

Também é proibido financiar, custear, patrocinar ou de qualquer 

modo subvencionar a prática dos atos ilícitos com vistas a 

privilegiar a si, à empresa empregadora ou a terceiros. 

 

Com relação a eventuais participações da empresa em 

procedimento licitatório público, não se pode em hipótese alguma 

frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o caráter competitivo da licitação. E nem 

impedir, perturbar ou fraudar a realização dela. 

 

A obtenção de vantagem ou benefício indevido, de modo 

fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos 

celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, 

no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais igualmente não será permitida e nem 

tolerada. 

 

Não se pode, ainda, expor a Luma Corretora de Seguros em suas 

redes sociais pessoais de modo que a imagem da empresa esteja 
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ligada a qualquer ato ou fato que esteja em desacordo com seus 

valores e princípios. 

 

 

 

RELACIONAMENTO COM O GOVERNO 

Respeitamos e cumprimos as leis que se aplicam a nós, pagamos 

e declaramos nossos impostos. Repudiamos a corrupção, em 

todas as suas formas, inclusive extorsão e propina. 

 

 

 

 

APLICAÇÃO E RESPONSABILIDADES 

Esse Código de Conduta foi aprovado pela Diretoria, que é o 

responsável pela sua revisão. 

As diretrizes deste Código devem ser seguidas por todos os 

colaboradores e prestadores de serviço da Luma Corretora de 

Seguros, inclusive pelos seus administradores. 

• Gestores: Têm o dever de ser exemplo de conduta e 

compromisso com as políticas e práticas deste Código. São 

responsáveis pela difusão das políticas e práticas junto aos 

seus liderados. Devem adotar medidas preventivas e 

corretivas em relação ao cumprimento deste Código. São 

responsáveis por cumprir e fazer cumprir o Código de 

Conduta bem como TODAS as normas existentes na 

GOVERNO, RESPONSABILIDADE SOCIAL E MEIO AMBIENTE 

ESCLARECIMENTOS E DENÚNCIAS 
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empresa, especialmente as que se referem à saúde e 

segurança do trabalho. 

 

• Colaboradores: Devem cumprir o Código na sua 

integralidade. Procurar o Gestor ou Ouvidoria para 

esclarecer dúvidas e encaminhar denúncias. Comunicar à 

Gestão ou a Ouvidoria situação ou fato de violação do 

presente Código, sendo-lhes assegurado o sigilo. 

 

• Recursos Humanos: Tem a responsabilidade de treinar 

todos os gestores para que estes sejam os multiplicadores 

juntos aos empregados das respectivas áreas. Fornecer 

todo o apoio necessário para o pleno entendimento do 

Código pelos gestores. Assegurar que no processo de 

integração todos os colaboradores recebam o Código, 

garantir a renovação anual do termo de compromisso, 

bem como a divulgação das revisões do Código. 

 

MEDIDAS DISCIPLINARES 

A existência de normas, políticas e procedimentos é condição 

essencial para uma empresa de sucesso. Cabe à liderança garantir 

que sejam seguidos para o funcionamento harmônico e eficiente 

da Organização. 

Cabe à liderança informar, orientar e preparar sua equipe para a 

correta aplicação das políticas e das normas da organização, sendo 

um exemplo a ser seguido. 
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Descumprimentos de normas e regras da Luma Corretora não 

podem ser tolerados e são passíveis de punição. Reincidências, 

inclusive o descumprimento de planos de ação traçados, após a 

devida orientação, também é sujeito a medidas disciplinares. São 

punições possíveis: 

 
 

OUVIDORIA 

Para conhecer, analisar e resolver qualquer questão referente ao 

Código de Conduta, a Luma Corretora mantém uma Ouvidoria, 

canal de comunicação via e-mail que pode ser acessado pelos 

públicos interno e externo. Também, caso necessário, a sua 

Diretoria encontra-se à disposição para o recebimento direto de 

denúncias, críticas e sugestões. 

Por meio destes contatos, é possível esclarecer dúvidas de 

interpretação do Código de Conduta e encaminhar denúncias de 

desvio ético, como corrupção, suborno, fraude, discriminação, 

assédio e qualquer tipo de comportamento e procedimento que 

 

 

1. Advertência verbal 

2. Advertência por escrito 

3. Suspensão  

4. Demissão por justa causa 
5. Comunicação às autoridades competentes para que, se 

for o caso, seja instaurada a ação criminal, cível ou 

trabalhista competente 
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não seja ético ou mesmo vá de encontro aos ditames deste 

Código. 

Aos denunciantes é assegurado o anonimato, o tratamento 

confidencial da denúncia e a garantia de que não haverá nenhum 

tipo de represália. 

 

 

 

 

 

 

 CANAL CONFIDENCIAL DE DENÚNCIAS 

Contato: ouvidoria@lumaseguros.net 

mailto:ouvidoria@lumaseguros.net

