
 

 

CÓDIGO DE ÉTICA  

 

Nossa conduta e nossas decisões são pautadas pelos valores éticos da sociedade, abrangendo 

os níveis sociais, legais, organizacionais e individuais. Respeitamos as regras morais e de boa 

convivência social entre as pessoas com quem interagimos no dia a dia. Seguimos, e 

obedecemos, as leis em vigor no país. Acreditamos nos princípios descritos acima e os 

praticamos, por ser esta a única forma de dar existência à Ética.  

1. Respeito 

Respeitamos as pessoas, independentemente de sua raça, religião, gênero, idade, formação, 

condição física ou orientação sexual. Acreditamos na diversidade de ideias, talentos e opiniões 

e na personalidade individual de nossos colaboradores. Encaramos com naturalidade as 

diferenças ou eventuais divergências e incentivamos o desenvolvimento individual. 

Valorizamos todas as pessoas, não só aquelas que trabalham na Premier Relocations, mas 

também aquelas com quem nos relacionamos fora da empresa: clientes, fornecedores e 

parceiros no negócio, condenando qualquer tipo de atitude discriminatória, difamatória ou 

assédio moral, sexual e de qualquer natureza. 

2. Segurança  

Prezamos pela segurança e bem estar de nossos colaboradores, providenciando um ambiente 

saudável de trabalho e  todo o material e treinamento necessário para que as funções de 

trabalho sejam desempenhadas da forma correta e segura. 

3. FIDI Anti-Suborno e Anti-Corrupção 

A Premier Relocations assinou o FIDI ABC Charter, em compromisso na luta contra práticas de 

suborno e corrupção. 

4. FIDI Anti-Trust 

A Premier Relocations assinou o FIDI ATC Charter, em compromisso na luta contra práticas de 

formação de carteis. 

 

 



5. Responsabilidades dos Colaboradores 

 

- Ler, entender e seguir o código 

- Haja com honestidade e ética, pense antes de agir 

- Siga e entenda as leis e regulamentos aplicáveis a seu trabalho 

- Tenha coragem de fazer o que é certo mesmo em uma situação difícil 

- Peça ajuda do seu gerente quando necessário 

- Preste atenção em qualquer tipo de atividade que não vá de encontro aos nossos 

valores e/ou as leis.  

- Reporte qualquer preocupação que você possa ter  

 

 

 


