
Declaração de Ética
nos Negócios 

Por que a Goodman tem uma Declaração de Ética nos Negócios?
Sempre que a Goodman realiza um negócio, é essencial manter nossa reputação, integridade e negociação 
justa. Nossa Declaração de Ética nos Negócios trabalha junto com nossas políticas de funcionários e estabelece 
o padrão de comportamento profissional e ético que se espera de todos aqueles que nos representam. 
Nossa Declaração de Ética nos Negócios tem o apoio total do Conselho e se estende a todos os membros da 
equipe, conselheiros, terceirizados e funcionários temporários na realização de seus deveres em nome da 
Goodman. Ele é aplicável no mundo todo e é essencial a conformidade com ele. Qualquer violação pode ter 
graves consequências tais como danos à reputação da Goodman, responsabilização legal, e ações disciplinares 
incluindo rescisão de vínculo empregatício.

É sua responsabilidade relatar quaisquer violações da nossa Declaração de Ética nos Negócios a seus Gerentes 
ou Departamento Jurídico, Executivo de Risco ou RH de acordo com nossa Política de Questões Éticas – ainda 
que você não tenha certeza de que se trate de uma violação. Violações significativas também serão relatadas ao 
Conselho.

Quais são as diretrizes da Goodman?
Em nossa Declaração de Ética nos Negócios há um conjunto de oito diretrizes que nos ajudam a manter a 
reputação da Goodman e fazer o certo por nossos clientes e pelos outros membros da equipe. Nossas diretrizes 
são:

1. Agir de maneira pro(ssional.

2. Trabalhar em equipe e respeitar os outros.

3. Tratar as partes interessadas de maneira justa.

4. Valorizar a honestidade e a integridade.

5. Seguir a lei e nossas políticas.

6. Respeitar a con(dencialidade e não fazer uso
indevido das informações.

7. Gerir con1itos de interesses.

8. Empenhar-se em ser um excelente membro
da equipe.

Empresas excelentes se baseiam em valores excelentes. São eles que nos diferenciam. São eles que nos 
motivam. 

A Goodman tem sua própria combinação de valores: Performance+Determinação, Cliente+Foco, 
Transparência+Equidade, Inovação+Dinamismo, Time+Respeito. Esses valores ajudam a guiar o modo como 
pensamos, agimos e nos comportamos; eles re1etem nosso compromisso com nossos clientes, parceiros e uns 
com os outros; e nos desafiam a tomar as decisões certas para todos.

Nossa Declaração de Ética nos Negócios é a extensão natural desses valores e tem a mesma importância. Afinal, 
o modo como nos conduzimos está diretamente ligado ao nosso sucesso contínuo. 

Todos nós precisamos ler e aderir à Declaração de Ética nos Negócios da Goodman. Se conseguirmos nos 
comprometer com isso enquanto vivemos e respiramos nossos valores, acredito que tornaremos nossa empresa 
verdadeiramente excelente.

Greg Goodman, CEO, Grupo Goodman

TCidade
Highlight

TCidade
Highlight



Essas diretrizes trabalham em conjunto com nossos valores, políticas e procedimentos e espera-se que todos as 
sigam quando representando a Goodman. Vamos detalhar um pouco mais cada uma delas.

1. Agir de maneira profissional.
Nos responsabilizamos por nossa conduta pro(ssional. Ao representar a Goodman, nos mantemos pro(ssionais 
e éticos, e agimos de acordo com os valores da Goodman. Somos sempre corteses, atenciosos, nos vestimos de 
maneira apresentável e agimos com responsabilidade – seja no escritório, em eventos sociais, viajando a trabalho 
ou nas mídias sociais.

2. Trabalhar em equipe e respeitar os outros.
Trabalhamos em equipe e competimos como equipe. Promovemos um ambiente diverso no qual todos podem 
prosperar. Valorizamos e respeitamos nossas diferenças. Não toleramos bullying, assédio, discriminação ou 
qualquer outra conduta ofensiva. Apoiamos e cuidamos da saúde, segurança e bem-estar daqueles a nossa volta.

3. Tratar as partes interessadas de maneira justa.
Entendemos a importância de um tratamento justo para clientes, fornecedores, parceiros e terceiros. Nós os 
ouvimos e agimos prontamente em todas as questões. Fazemos o que dizemos que vamos fazer. Nossa palavra 
tem valor. 

4. Valorizar honestidade e integridade.
Fundamentamos nossas negociações em comportamento ético e honesto – seja com nossos clientes, parceiros, 
membros de equipe ou terceiros. Construímos con(ança ao agirmos com integridade e responsabilidade e 
fazendo o que é certo. Temos tolerância zero com qualquer conduta inaceitável tais como roubo, fraude ou mau 
uso de ativos da empresa. Temos a responsabilidade de reportar qualquer caso de conduta ilegal ou não ética e 
cooperar com qualquer investigação seja ela interna ou externa.

5. Seguir a lei e nossas políticas.
Cumprir com todas as obrigações legais e regulatórias, inclusive nossa Declaração de Ética nos Negócios, 
políticas de funcionários e procedimentos. Caso haja qualquer inconsistência entre a lei e a regulamentação em 
nossa região então automaticamente repassamos para o padrão mais alto e alertamos a inconsistência ao nosso 
gerente. 
Se não tivermos certeza sobre quais políticas e procedimentos aplicarmos devemos falar com um executivo do 
departamento Jurídico, de Risco ou RH. Entendemos que caso não cumpramos com as leis e regulamentações, 
tanto a Goodman quanto membros individuais da equipe poderão enfrentar sanções criminais ou outras 
consequências sérias. 

6. Respeitar a confidencialidade e não fazer uso indevido das informações.
Respeitamos todas as leis de confidencialidade e privacidade. Não fazemos uso inadequado nem divulgamos 
informações confidenciais relacionadas à Goodman ou quaisquer informações confidenciais ou pessoais com 
relação a nossos clientes, parceiros, membros da equipe ou terceiros, seja em benefício próprio ou de outros. 
Continuamos a respeitar estas obrigações até mesmo após deixarmos a Goodman. 

7. Gerir conflitos de interesses.
Nós não participamos em quaisquer atividades que envolvam conflito entre nossos interesses pessoais e nossos 
deveres e obrigações na Goodman. Entendemos que há momentos em que conflitos de interesse potenciais 
podem surgir. Quando este for o caso, divulgamos a informação imediatamente para que ele possa ser 
administrado de maneira apropriada. 

Os modos como gerimos conflitos de interesse são: 

+ Relatamos imediatamente qualquer comportamento não ético ou inapropriado da parte de outros membros da
equipe ou de nossos clientes.

+ Nós não pedimos, aceitamos ou oferecemos dinheiro, presentes, entretenimento, favores ou subornos que
possam in1uenciar ou serem vistos como in1uências em decisões de negócios.

+ Lidamos com o(ciais do Governo com integridade e transparência e não fazemos doações políticas.

+ Não negociamos títulos da Goodman caso tenhamos obtido informações sensíveis de mercado nem passamos
tais informações para outros.

+ Não processamos nossas próprias transações ou de nossos amigos, parentes ou parceiros de negócios.

+ Mantemos registros precisos e transparentes de nossas negociações com clientes e fornecedores.

+ Não participamos de atividades fora de nosso emprego que poderiam afetar de maneira adversa nossa
capacidade de realizar nossos deveres e responsabilidades perante a Goodman.

+ Buscamos aprovação antes de aceitar um papel de diretoria em uma empresa que não seja a Goodman.

+ Não usamos fundos, propriedades ou informações que pertençam à Goodman ou a nossos clientes para
benefício pessoal e nem ajudamos outros a fazê-lo.

Caso você não tenha certeza se há um con1ito de interesse pessoal, encorajamos você a falar com seu gerente, 
executivo de RH, Jurídico ou Risco.

8. Empenhar-se em ser um excelente membro da equipe.
Valorizamos aqueles que almejam ser grandes membros da equipe – pessoas que usam seu tempo de 
maneira eficiente de acordo com seu papel e que aderem a nossos valores, Declaração de Ética nos 
Negócios, princípios e cultura.
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