
 

 

 
 

Política de Relações Pessoais 
 
Disclaimer Goodman Brasil  
 
O Grupo Goodman adotou a Política de Relações Pessoais abaixo (“Política”). Como reconhecido 
pela própria Política, a legislação de privacidade dos empregados de cada país é diferente. No 
Brasil, a legislação trabalhista brasileira não permite que os empregadores obriguem seus 
empregados a informar relações pessoais no âmbito da empresa. Não obstante, solicitamos a 
todos empregados e colaboradores da Goodman Brasil a leitura  da Política , para que fiquem 
sempre atentos às suas obrigações éticas para com a Goodman, buscando sempre tomar as 
melhores decisões possíveis, independentemente das circunstâncias pessoais. 
 
Por que a Goodman tem uma política de relações pessoais? 
 
A Goodman tem uma política de relacionamentos pessoais para orientar sobre como administrar 
possíveis conflitos de interesse ou percepções sobre imparcialidade de ações e decisões que 
possam surgir de um relacionamento pessoal próximo no local de trabalho. Nosso local de 
trabalho é um ambiente profissional e esperamos que nossos funcionários se tratem com 
respeito, de acordo com nossos valores. Esta política se aplica a todos os membros de nossa 
equipe, incluindo funcionários permanentes, terceirizados e funcionários em regime de 
secondment. 



 

 
O risco de um possível conflito de interesses ou desequilíbrio de poder ou influência pode ser 
maior para aqueles em cargos sêniores de liderança na Goodman. O comportamento de nossos 
líderes deve refletir as expectativas estabelecidas em nosso Código e espera-se que sejam 
modelos de comportamento adequados. 
 
O que é uma relação pessoal próxima? 
 
Uma relação pessoal próxima inclui relacionamentos que se estendem além das relações 
profissionais no local de trabalho, que são de natureza íntima ou romântica, ou amizades 
próximas entre membros da equipe de qualquer sexo ou identidade de gênero. Também inclui as 
relações familiares, conjugais ou de fato. 
 
Quando você deve informar uma relação pessoal próxima? 
 
De acordo com nossa Política de Conflitos de Interesses, você deve informar uma relação pessoal 
próxima sempre que houver um potencial conflito de interesses, ou sempre que se puder supor 
existir ou perceber a existência de um potencial conflito de interesses, que possa ter impacto no 
exercício independente de seu julgamento no melhor interesse da Goodman. Você deve informá-
la assim que possível ao seu CEO ou ao executivo do setor Jurídico, setor de Risco ou de Recursos 
Humanos para que o conflito de interesses, ou potencial conflito de interesses, possa ser 
gerenciado adequadamente. 
 
Quando a divulgação é incentivada? 
 
Em alguns outros casos, pode ocorrer ou surgir uma relação pessoal próxima entre os membros 
da equipe, que pode não necessariamente dar origem a um conflito de interesses no local de 
trabalho. Isto pode ser devido a vários fatores, tais como membros da equipe que trabalham em 
departamentos não relacionados, não tendo nenhuma conexão através de linhas de 
subordinação, ou trabalhando em diferentes localizações geográficas. No entanto, incentivamos 
informar a relação para administrar quaisquer rumores, ajudar os membros da equipe a 
administrar suas carreiras e lidar com quaisquer questões adversas que possam surgir de 
relacionamentos no local de trabalho, inclusive: 
 
+  Parcialidade efetiva ou percebida em relação a questões de recrutamento, promoção, 

desempenho, remuneração ou disciplinares 
 
+  Medo de favoritismo por parte de outros membros da equipe 
 
+  Riscos jurídicos em relação a discriminação e assédio 
 



 

+  Impacto nos Recursos Humanos ou na gestão, e aumento dos riscos legais em caso de 
término de um relacionamento. 

 
A informação sobre a relação deve ser feita ao Gerente de Recursos Humanos em seu país (ou ao 
CEO em seu país). 
 
Gestão de relações pessoais 
 
Após informação sobre uma relação pessoal, é responsabilidade dos Recursos Humanos e de seu 
Gerente administrar qualquer conflito ou impacto comercial decorrente da relação. Qualquer 
informação será tratada com sensibilidade e, na medida do possível, com sigilo, sendo mantida a 
privacidade pessoal durante o processo. Cada situação de informação de relação será tratada caso 
a caso, sendo estabelecidos os procedimentos apropriados para administrar quaisquer conflitos, 
tais como mudança na organização de subordinação ou mudança de cargo. Membros da equipe 
não serão prejudicados ou discriminados por informarem a existência de uma relação pessoal. 
 
Comportamento inapropriado 
 
Nenhum comportamento inadequado no local de trabalho será tolerado, incluindo intimidação, 
perseguição (stalking), violência ou comentários depreciativos feitos sobre outro membro da 
equipe. Se algum membro da equipe sofrer por um comportamento inadequado, informe seu 
Gerente ou Recursos Humanos assim que possível. 
 

 
 
Governança 
 
Esta política deve ser lida em conjunto com outras políticas principais da Goodman, inclusive o 
Código de Conduta e a Política de Conflitos de Interesses. As políticas estão disponíveis na 
Intranet, a “Greenroom”. A Goodman se compromete a rever essa política, incluindo sua vigência, 



 

a cada dois anos. A Goodman reconhece que existem leis divergentes nos países em que opera, 
no que diz respeito à informação de relações pessoais no contexto do emprego. A Goodman 
respeitará estas exigências legais divergentes. 
 
Políticas de Governança Corporativa - Política de Relações Pessoais 
 
 

 


