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SUMÁRIO



Mensagem
da CEO

Prezados colaboradores,

CriamosCriamos esse Código para reiterar o 
compromisso que assumimos com todos 
os nossos públicos de interesse desde 
quando fundamos nosso Grupo. Os nossos 
valores que estão pautados em 
transparência, honestidade, inspiração e 
educação são as diretrizes que 
esestabelecemos para guiar o nosso negócio 
e que esperamos que permeiem todas as 
relações firmadas.

A elaboração do Código foi feita com base 
naquilo que acreditamos e queremos que 
todos os públicos que nós interagimos 
acreditem e respeitem junto conosco. 
Estamos vivenciando muitas mudanças e, 
queremos ser parte delas, atuando de 
forma positiva e colaborativa perante a 
sociedade e os nosociedade e os nossos clientes.

Esse documento deve servir como base de 
inspiração para qualquer decisão e 
comportamento que esperamos de vocês 
enquanto parte do nosso Grupo. Todos 
nós, ao entrarmos no Grupo GAMARO, 
temos que assumir a responsabilidade de 
conhecer esse Código e seguir o que nele 
foifoi estabelecido para garantir a 
integridade pessoal e profissional que 
tanto prezamos internamente e a 
aplicação de nossos princípios sempre em 
respeito ao próximo.

Conto com todos vocês que escolheram 
estar aqui e nos representar para seguir as 
nossas condutas e reportar qualquer 
desvio que não esteja de acordo com o 
presente documento.

CEO
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1.  MISSÃO, VISÃO E VALORES, que devem orientar e 
inspirar todos os comportamentos.

2.  SOBRE O CÓDIGO, mostrando a aplicabilidade, as 
principais ferramentas da política de integridade e medidas 
disciplinares.

33.  NORMAS DE CONDUTA, que vão nortear o ambiente de 
trabalho, o relacionamento com o público interno, externo, 
órgãos governamentais e meio ambiente.

4.  E, por último, os DILEMAS ÉTICOS e como se 
comportar na ausência de previsão legal ou norma 
estabelecida no Código.

      Todas as partes estão ilustradas com exemplos que 
ajudam a entender melhor o que o Grupo espera de cada 
um.

   Inspirado em sua Missão, Visão e nos Valores, o Código de 
Conduta e Ética do Grupo GAMARO foi revisto de forma a 
orientar as decisões da organização em todos os níveis e 
permear as políticas e procedimentos internos que deverão 
estar consistentes com o mesmo.

   O Código está dividido em quatro partes:

Introdução
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1.   MISSÃO, VISÃO E VALORES
   A Missão indica o propósito do Grupo, a Visão indica seu 
objetivo e os Valores dirigem as nossas ações.

   MISSÃO
      Desenvolver projetos culturais, sociais e imobiliários que 
inspirem as pessoas para uma tranformação positiva da sua 
realidade.

   VISÃO
   Construir um dos melhores e mais inovadores grupos com 
essência cultural e social em todas as suas manifestações.

   VALORES
            Ética: Agir com transparência e com integridade.
      Inovação: Inovar, criar e se reinventar.
      Cooperação: Sinergia, cumplicidade e colaboração 
entre todos.
      Inspirar pessoas: Inspirar transformações positivas na 
vida das pessoas.
            Orientação para resultados: Comprometimento é 
compromisso com resultados.
      Respeito: Respeito mútuo, respeitar e ser respeitado.
      Educação: A educação é um agente de transformação 
positiva.
      Compliance: Conhecer a respeitar leis e regulamentos.
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2.   SOBRE O CÓDIGO

    2.1. APLICAÇÃO

        O Código se aplica obrigatoriamente a todos que atuam no 
Grupo ou em nome dele e deve servir como um guia de conduta 
do que a GAMARO espera de você no dia a dia das suas 
atividades e nas relações com os diversos tipos de público. Ele se 
ajusta e reforça as leis locais e atua onde existe lacuna. As 
orientações são claras e inegociáveis.
        A aprovação deste Código e suas atualizações são de 
responsabilidade do Conselho de Administração da GAMARO. 
Sugestões de melhorias devem ser encaminhadas as áreas de 
Recursos Humanos ou Qualidade do Grupo, que são 
responsáveis pela proposição junto ao comitê de integridade da 
GAMARO.
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    2.2.2 LINHA DE ÉTICA
    A GAMARO mantém um canal confidencial de denúncias e 
qualquer violação ou suspeita de violação ao Código devem ser 
comunicadas. A denúncia será recebida por um conselheiro 
externo e pela CEO que encaminhará ao Comitê de Integridade 
para as tratativas. O canal está disponível no site da GAMARO:

    2.2 FERRAMENTAS

    2.2.1 COMITÊ DE INTEGRIDADE
        O Comitê de Integridade é formado pelas áreas de 
Recursos Humanos,  Qualidade, Jurídico e CEO (um 
representante de cada área) e será responsável pelas tratativas 
de denúncias e/ou desvios que possam comprometer a 
integridade do Grupo.
        As denúncias encaminhadas pelo conselheiro externo e/ou 
pela CEO serão filtradas nos casos em que alguém do Comitê 
estiver envolvido.
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    2.2.3 PROGRAMA DE AUDITORIAS
    O programa de auditorias do Grupo GAMARO é realizado 
anualmente com vistas a mitigar os riscos e manter a integridade 
e segurança dos processos definidos e homologados pelo 
Grupo.
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    2.2.4 VIOLAÇÕES E MEDIDAS DISCIPLINARES
    O descumprimento de normas e regras será passível de 
punição.
        A determinação da medida disciplinar ou corretiva será 
definida pelo Comitê de Integridade e pode variar de uma 
advertência verbal até uma demissão por justa causa, 
dependendo da gravidade da infração.
    Os casos de infração à lei serão encaminhados a polícia 
competente.
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3.   NORMAS DE CONDUTA
    O Grupo GAMARO espera que todos os seus 
colaboradores se comportem em sintonia com os seus valores e, 
para tanto, não basta partilhar convicções comuns, é preciso 
escrever de forma clara O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ...

    3.1. NO AMBIENTE DE TRABALHO

        3.1.1 RESPEITO AOS COLEGAS E SINERGIA

    Esperamos que todos os colaboradores trabalhem em 
conjunto, de uma forma aberta e respeitosa, mantendo uma 
cultura de lealdade, confiança, solidariedade e inovação em todo 
o Grupo GAMARO.
        Todos os colaboradores, parceiros, fornecedores e 
acionistas devem ser tratados igualmente, com dignidade e 
respeito, sem distinção quanto a etnia, religião, sexo, orientação 
sexual, classe social, cargo ou deficiência física. Qualquer tipo de 
assédio ou discriminação não deve ser tolerado.
        Acreditamos que um bom ambiente de trabalho -  com 
pessoas competentes, valorizadas e engajadas - potencializa 
nossos resultados.
        Fomentamos a inovação e valorizamos o 
compartilhamento de conhecimentos como forma de 
aprendizado e disseminação das melhores práticas, 
resguardados os critérios de confidencialidade expostos no item 
“Sigilo de Informações”.



12

    3.1.3 USO DE RECURSOS DO GRUPO

    Os bens, os equipamentos e as instalações do Grupo se 
destinam exclusivamente ao uso em suas operações e não 
podem ser utilizados para fins particulares, salvo em situações 
específicas definidas pela Alta Direção.

    3.1.2 RELACIONAMENTO COM ACIONISTAS
    A comunicação com os acionistas deve ser precisa, 
transparente e tempestiva sobre informações que lhes permitam 
acompanhar as atividades do Grupo.
    A confidencialidade dos assuntos dos acionistas e família 
será tratada no item “Sigilo de Informações”.
        Os colaboradores devem adotar com os membros das 
famílias dos acionistas as mesmas regras que adotam no 
tratamento com terceiros. No caso de acionistas ou de empresas 
destes interessadas em desenvolver relacionamento de ordem 
comercial com a GAMARO, deve-se adotar as mesmas regras 
que se aplicam as partes não relacionadas e dar ciência ao 
Conselho de Administração do Grupo.
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    São incluídas aí todas as formas de propriedades físicas e 
intangíveis, tais como, instalações, inventário, tecnologia da 
informação (TI) e propriedade intelectual, bem como dados e 
informações do Grupo. A propriedade intelectual criada por 
qualquer colaborador do Grupo GAMARO nos termos de seu 
contrato de trabalho é transferida e cedida ao Grupo por lei e/ou 
por seu contrato de trabalho

        A autorização de uso de equipamentos corporativos (tais 
como celulares e notebooks) é dada através de Termo de 
Responsabilidade de Bens Corporativos - em modelo fornecido 
pela área de Tecnologia da Informação - devidamente assinado 
pelo usuário. No entanto, a utilização indevida ou não autorizada 
desses ativos caracteriza mal-uso ou apropriação indébita, 
constituindo falta grave de conduta.

        Os sistemas eletrônicos disponíveis, em especial o e-mail, 
devem ser utilizados especificamente em função da atividade 
profissional observando a Política de Segurança da Informação e 
não poderão ser utilizados para o envio ou recebimento de 
mensagens discriminatórias que possam ser caracterizadas 
como assédio moral ou sexual, que de alguma forma sejam um 
desrespeito à integridade física ou moral de colegas de trabalho 
ouou infrinja este Código de Conduta. Os colaboradores jamais 
deverão usar os sistemas do Grupo GAMARO para transmitir e 
receber imagens eletrônicas, textos de natureza sexual ou que 
contenham insultos étnicos, apelidos raciais ou qualquer outro 
tipo de material de cunho abusivo, ofensivo ou obsceno. Também 
não é permitido o envio de e-mails com temas religiosos, de 
“correntes”, entre outros.
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    Os funcionários não deverão usar a rede do Grupo para 
salvar qualquer arquivo de cunho pessoal que não tenha relação 
com  seu trabalho.

    Nenhum funcionário deve utilizar as logomarcas, 
apresentações impressas e eletrônicas da GAMARO nem 
tampouco falar em nome do Grupo para imprensa sem a prévia 
autorização. Saiba mais em “Imagem e Reputação”.

        Qualquer desvio a essa regra será passível das punições 
cabíveis, inclusive o desligamento do Grupo.

*A propriedade intelectual inclui uma variedade de bens, por exemplo, programas de 
computador, documentação técnica e invenções. Determinada propriedade intelectual está ou 
pode estar sujeita à proteção especial por meio de direito autoral, direito de patente, direito de 
marca, etc.

    A GAMARO poderá, a qualquer tempo, monitorar o e-mail e 
as conversas telefônicas dos colaboradores efetuadas pelas 
ferramentas corporativas.

        “Já o corporativo, que é acessado por ferramentas 
disponibilizadas pela empresa, não exige privacidade como o 
e-mail privado. Assim, é importante que o funcionário não utilize 
o e-mail corporativo de maneira indevida, negligente ou 
maliciosa, pois pode haver consequências e responsabilidades 
para a empresa, segundo o artigo 932, inciso III, do Código Civil, 
e a recém-aprovada Lei Anticorrupção (nº 12.846/14)”

        “O empregado que utiliza o e-mail corporativo para 
assuntos particulares deve saber que o acesso pela empresa não 
caracteriza violação da sua privacidade.”
    Celina Mendonça, advogada especialista em direito digital
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   3.1.5 SEGURANÇA
      Sempre que ocorrer alguma anormalidade no sistema 
elétrico, comunique imediatamente a equipe de manutenção. 
Caso perceba algum equipamento desligado certifique-se de 
que o mesmo não esteja em manutenção antes de ligá-lo.
            Não deixe abertas as gavetas de mesas ou arquivos, 
bem como portas de armários e prateleiras, pois alguém poderá 
esbarrar nelas.
      Não suba em cima de cadeiras para pegar qualquer 
material colocado a altura, pois você poderá cair e se machucar. 
Use sempre escadas e estas deverão estar em boas condições e 
devidamente fixadas.
            Evite deixar fios esticados ou emaranhados pelo piso, 
sempre há risco de tropeços e quedas, que também poderão 
causar curto-circuito.
      Jamais ligue vários aparelhos em uma só tomada, 
através de benjamins, isso pode causar também curto-circuito, 
dando origem a um princípio de incêndio devido ao 
superaquecimento.
            Todos os acidentes por mais leves que sejam, quando 
ocorridos no local de trabalho ou a serviço da empresa devem 
ser comunicados imediatamente ao seu superior imediato e ao 
Recursos Humanos.
      São proibidas brincadeiras e correrias no local de 
trabalho.
      Respeite os locais onde é proibido fumar.
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    3.2 NOS RELACIONAMENTOS COM O PÚBLICO EXTERNO

    3.2.1 CLIENTES
        O cliente é nosso maior ativo e com ele devemos criar e 
manter um bom relacionamento. Por meio dessa atitude a gente 
conquista o cliente, fideliza e gera confiança. Todos os 
colaboradores do Grupo GAMARO têm a responsabilidade de 
atender bem ao cliente.
        O primeiro passo nesse sentido é entender sua demanda. 
Para isso, dê tempo para ele apresentar as dúvidas e questões. 
Ouça com cuidado e ativamente, o cliente percebe o grau de 
envolvimento e a receptividade oferecidos.
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    Todas as questões levantadas pelos clientes devem ser 
respondidas e analisadas em prazo compatível com suas 
expectativas e necessidades, dentro dos procedimentos do 
Grupo.
        Aproveite as opiniões e as críticas dos clientes como 
sugestões de melhoria. Absorva esse conhecimento como 
aprendizado e leve todas as considerações para discussão em 
sua área, para que alimentem novas ideias.
    É proibido:
    Agir de forma desrespeitosa com o cliente, utilizar palavras 
ofensivas ou fazer julgamentos.
        Influenciar ou tentar influenciar outros colaboradores a 
atender clientes de forma especial em razão de sua posição no 
mercado.
    Beneficiar ou tratar de maneira diferenciada qualquer 
cliente.
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    3.2.2 FORNECEDORES

    As relações com fornecedores devem ser guiadas pelo 
respeito e pela imparcialidade.
        Os fornecedores do Grupo GAMARO devem passar por 
processos de contratação e avaliação por meio de critérios 
claros e sem discriminação. O processo de contratação de 
fornecedores é de total responsabilidade da área de Compras do 
Grupo que deve obter todas as aprovações internas de acordo 
com as alçadas estabelecidas, incluindo a revisão do 
Departamento Jurídico, para assegurar, dentre outras questões, 
a a existência de todas as cláusulas contratuais devidas.
    Nenhum colaborador de outra área está autorizado a 
realizar contratações sem a anuência do Departamento de 
Compras.
    Toda decisão deve ter sustentação técnica e econômica, 
não sendo permitido favorecimento de nenhuma natureza (item 
“Conflito de Interesses”).
    Uma conduta inadequada por parte de terceiros pode 
prejudicar a nossa imagem, por essa razão, é muito importante 
que nossos fornecedores e parceiros passem por uma avaliação, 
na qual consigamos constatar sua idoneidade e o maior rigor 
com as questões relacionadas aos direitos humanos e ao 
cumprimento das leis e dos regulamentos pertinentes ao 
realizar atividades em nome da GAMARO.
        Os parceiros de negócios e fornecedores contratados pela 
GAMARO devem atender a toda a legislação vigente, inclusive a 
trabalhista, tributária e ambiental e não podem explorar a mão 
de obra infantil ou escrava. O não cumprimento será passível de 
rescisão contratual.
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    3.2.2 EMPRESAS DE VENDAS
    Devemos manter uma relação de parceria, clareza e 
profissionalismo com todas as empresas de vendas com as quais 
trabalhamos garantindo o repasse de informações corretas e 
pontuais e destacando os pontos positivos dos nossos 
empreendimentos e propriedades.
        Cumprir as regras, os contratos e acordos firmados, 
exigindo que as mesmas cumpram as normas e padrões, sendo 
mandatório agir com ética e clareza com os clientes.
    É obrigatório que caso os corretores tenham qualquer 
dúvida a respeito da GAMARO e de seus empreendimentos 
consultem e procurem esclarecê-las junto aos responsáveis 
internos do Grupo GAMARO antes de divulgar aos clientes.
        Quaisquer valores pagos a título de comissões de vendas 
(comissões, ajuda de custo, incentivos, prêmios e outros) devem 
ser conferidos, aprovados pelas alçadas competentes e 
devidamente escriturados nos registros contábeis da 
companhia. É proibido o recebimento de comissões por fora sem 
que esteja assinado em contrato com os clientes.
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     Todas as vendas deverão seguir a Política interna do 
Grupo sem favorecer qualquer cliente. Este processo é aplicável 
para vendas diretas e todos agentes e empresas de vendas que 
exercem atividades em nome da GAMARO.
     A venda direta de imóveis aos colaboradores, 
independentemente da posição do comprador dentro da 
GAMARO deve obedecer à Política interna divulgada.
          É proibido favorecer empresa de vendas com 
informações confidenciais ou privilegiadas.
     Caso algum corretor da empresa de vendas pretenda 
realizar alguma ação de incentivo para fomentar as vendas, esta 
deverá ser aprovada internamente com o responsável da 
GAMARO e constar no contrato.
          Todas as empresas de venda que precisem ter acesso aos 
sistemas de venda do Grupo GAMARO deverão indicar os 
respectivos representantes legais que obrigatoriamente 
deverão assinar o competente termo de confidencialidade para 
fins de proteção de dados do Grupo GAMARO e, principalmente, 
dos nossos clientes.
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    3.2.3 CONCORRENTES

        Todos os colaboradores devem atuar de acordo com os 
princípios de livre concorrência, respeitando os concorrentes e 
seus produtos.Todas as informações de mercado, legítimas e 
necessárias ao negócio devem ser obtidas por meio de práticas 
transparentes e idôneas, não se admitindo sua obtenção por 
meios ilícitos.
        Não devem ser discutidas com concorrentes, em qualquer 
hipótese, informações sensíveis, como preços atuais e futuros, 
margens de lucros, políticas de descontos, capacidade, 
processos, métodos e custos de produção, territórios de vendas, 
planos de marketing, planos de crescimento, medidas para 
dificultar ou impedir a entrada de outros concorrentes, entre 
outras.
        Considere as implicações ao interagir com um 
concorrente, seja em uma situação pessoal ou comercial, e evite 
qualquer ação que possa insinuar qualquer tipo de combinação 
de preços e práticas com os concorrentes.
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    3.2.4 AUTORIDADES PÚBLICAS

    Definição - “Qualquer administrador ou empregado, 
nomeado ou eleito, de um governo Municipal, Estadual, 
Regional, Federal ou Multinacional, ou de qualquer 
Departamento, agência, ou ministério de um governo;

        Qualquer pessoa física que, embora temporariamente ou 
sem receber pagamento, detenha um cargo, emprego ou função 
públicos;

    Qualquer pessoa física agindo na capacidade de 
autoridade por, ou em nome de uma agência reguladora, 
departamento, ministério público ou organização Internacional 
pública;

        Um partido político, uma autoridade de partido político ou 
qualquer candidato a cargo político;

    Qualquer administrador ou empregado de empresa estatal 
ou controlada pelo Estado, bem como concessionárias de 
serviços públicos (como portos e aeroportos, distribuidoras de 
energia elétrica, empresas de geração de energia, de água e 
esgoto ou usinas elétricas).”

        É dever dos colaboradores manter um bom 
relacionamento com as autoridades públicas, respeitando as leis, 
normas e regulamentos e cumprindo com seus deveres.

    Nenhum colaborador, em qualquer hipótese, pode 
oferecer pagamento em troca de facilitação de serviços por 
parte de entidades públicas ou órgãos governamentais.
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       Se tiver que representar a GAMARO em assuntos 
governamentais e junto a funcionários públicos do governo, 
você deverá cumprir com todas as leis e regulamentações 
aplicáveis e assegurar que tem autorização para tal 
representação junto ao Departamento Jurídico e a Diretoria.
        As conversas com fiscais devem ser feitas em duas 
pessoas e todo início de fiscalização deve ser imediatamente 
informado ao Jurídico e a Diretoria.
        O fornecimento de informações a todas as esferas do 
governo, inclusive órgãos públicos municipais, estaduais e 
federais, deve ser efetuado sempre por escrito, assegurando que 
todos os dados estejam corretos, mediante protocolo e com a 
devida orientação do Departamento Jurídico.
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    3.2.5 RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE E MEIO 
AMBIENTE

      O Grupo GAMARO e seus colaboradores assumem o 
compromisso de respeitar as pessoas e o meio ambiente no 
desenvolvimento de suas atividades, produtos e serviços, 
utilizando tecnologias, práticas e medidas que assegurem a 
prevenção da poluição, a redução de impactos ambientais 
negativos e a melhoria do nosso desempenho ambiental.
      A GAMARO conta com a Fundação, instituição sem fins 
lucrativos, que junto ao Comitê Futurando - grupo de trabalho 
composto por profissionais de várias áreas e de todas as 
unidades de negócios do Grupo - desenvolve papel fundamental 
na busca pela minimização de todos os impactos ambientais e 
sociais presentes no processo de incorporação e atividades que 
se desdobram interna e externamente.
      Através do Comitê realizamos atividades de 
Desenvolvimento Comunitário, prezando pelo crescimento 
sustentável dos territórios em que o Grupo atua, tendo como 
base a visão sistêmica de nossas ações e os públicos impactados 
por elas.
      Reforçamos diariamente o compromisso de todos em agir 
de acordo com nossos Valores, fiscalizar processos e práticas 
com potencial de melhoria e assumir postura de inquietude e 
responsabilidade sobre nossas atividades.
      Caso você queira apresentar sugestões para 
desenvolvimento de projetos socioambientais, procure um 
membro do Comitê, conforme relação de participantes 
disponibilizada na intranet. Caso você não seja colaborador, 
utilize o canal de comunicação disponibilizado em nosso site.



26

    3.3 SIGILO DAS INFORMAÇÕES   
 
    A confidencialidade e privacidade das informações dos 
acionistas e família, das empresas, de clientes, funcionários, 
fornecedores e parceiros de negócios devem ser respeitadas.
        Em alguns casos, o uso dessas informações pode inclusive 
infringir leis e regulamentos, principalmente se utilizadas para 
seu benefício financeiro ou outros benefícios pessoais.
        É proibido divulgar ou compartilhar informações 
confidenciais com outros colaboradores ou terceiros, que não 
necessitem de tais informações para o desempenho de suas 
atividades, independente do meio (impresso, eletrônico ou oral), 
como também não é permitido o uso de informações do Grupo 
GAMARO em trabalhos acadêmicos, sem expressa autorização 
da CEO.
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    Todas as informações comerciais, técnicas, estratégicas e 
profissionais seja no formato físico, eletrônico ou oral, são ativos 
valiosos e devem ser tratadas com a devida confidencialidade, 
tendo em vista que seu uso impróprio, divulgação ou revelação 
antecipada poderá implicar em riscos e prejuízos à imagem e aos 
resultados do Grupo. Em razão disto, todos os colaboradores ao 
serem admitidos no Grupo GAMARO, assinam Termo de 
ConfidencialidadeConfidencialidade no intuito de garantir que informações 
importantes permanecerão em sigilo e, se caso a informação se 
tornar pública sem autorização, poderá haver repercussões 
legais.
    É dever do colaborador impedir o acesso de quem quer 
que seja a tais informações, redobrando o cuidado com 
documentos e até mesmo com materiais deixados sobre as 
mesas, abertos na tela do computador ou em gavetas e armários.
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    3.5 CONFLITO DE INTERESSES
    Os interesses do Grupo GAMARO devem prevalecer sobre 
interesses particulares das partes relacionadas - colaboradores, 
fornecedores, parceiros e acionistas.
        Toda e qualquer tomada de decisão, independentemente 
do nível hierárquico e atividade exercida, deve respeitar os 
princípios de ética previstos neste Código.

    É probido:
    Aceitar, por qualquer forma, favores referentes ao 
fornecimento de materiais ou serviços de nossos fornecedores.
        Aceitar gratificações, como presentes, convites, dinheiro, 
empréstimos ou outros fatores de qualquer natureza. Ver item 
“brindes”.
    Utilizar o nome da GAMARO para benefício próprio junto 
aos nossos clientes, parceiros ou fornecedores.
        Desenvolver atividades paralelas, remuneradas ou não, 
que sejam concorrentes ou incompatíveis com os negócios do 
Grupo GAMARO ou que causem desgaste físico ou emocional 
que prejudique sua conduta ou desempenho profissional.
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    No dia a dia de suas atividades, você irá se deparar com 
uma série de decisões que podem configurar um conflito de 
interesses. O conflito de interesses na relação 
empregado-empresa ocorre quando o empregado usa a sua 
influência ou comete atos com o intuito de beneficiar interesses 
particulares. Caso isso ocorra, informe o seu superior direto 
sobre quaisquer relacionamentos que possam envolvê-lo de 
forma diforma direta ou indireta em um conflito de interesses.
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    3.5 BRINDES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE
        O recebimento de brindes, hospitalidade ou 
entretenimento, ainda que possa ser uma maneira legítima de 
construção de bons relacionamentos comerciais, é uma prática 
proibida, exceto ao que se refere a brindes institucionais de valor 
insignificante, como canetas, cadernos e semelhantes. São 
considerados brindes institucionais aqueles que exibem 
logotipos da empresa.
        Convites para participar de cursos nacionais e 
internacionais somente poderão ser aceitos mediante a 
aprovação formal do gestor/diretor, que tem a responsabilidade 
de avaliar a existência de um possível conflito de interesses.
        No caso de brindes que não se enquadrem como 
institucionais e não possam ser devolvidos, estes deverão ser 
entregues ao Recursos Humanos que fará um sorteio entre os 
colaboradores.
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    3.6 IMAGEM E REPUTAÇÃO

        A construção e o fortalecimento da imagem e da 
reputação do Grupo GAMARO também se dão por meio de nosso 
diálogo e comportamento para com os públicos com os quais 
nos relacionamos. Para tanto, nosso agir, dentro e fora da 
Empresa, deve estar sempre em consonância com os Princípios 
e os Valores da GAMARO.
        Com relação ao uso das mídias sociais, a participação nas 
redes deve sempre respeitar as Crenças e os Valores do Grupo 
GAMARO. Assim, é permitido que o nome do Grupo seja 
vinculado a postagens pessoais, como no Facebook, Instagram, 
LinkedIn e outros, desde que isso não venha comprometer a 
nossa imagem e reputação e que as postagens não estejam 
vinculadas a condutas repudiadas pelo Grupo ou contenham 
quaqualquer tipo de informação confidencial ou secreta. O 
colaborador não deve, em hipótese alguma, responder com seu 
perfil pessoal em nome do Grupo GAMARO, mesmo que seja 
algum assunto relacionado diretamente a sua área de atuação.
    Em palestras e participações em seminários e outros 
eventos públicos, o sigilo de informações confidenciais sobre o 
Grupo e seus negócios deve ser rigorosamente respeitado. Tanto 
a participação como expositor em eventos quanto os temas a 
serem expostos devem ser previamente aprovados pela 
liderança do empregado envolvido e pela área de Recursos 
Humanos.
        Também é proibido dar entrevistas ou permitir filmagens e 
fotografias sem o envolvimento do gestor da área e aprovação da 
CEO.
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    3.7 LEI ANTICORRUPÇÃO
    O Grupo GAMARO repudia todo e qualquer tipo de 
corrupção. Um dos pilares do Programa de Integridade é a 
prevenção á corrupção, e, para isso, estamos anexando a Lei Nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013.
        É de responsabilidade de cada um um conhecer e aplicar a 
lei e as regras e os cuidados expostos no nosso programa de 
integridade, bem como relatar, caso se tenha conhecimento, 
qualquer conduta duvidosa, utilizando-se dos canais 
disponíveis.

    O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ?
        Conheça a lei Anticorrupção e a política de integridade da 
GAMARO e atue em conformidade com ambas.
    Avalie os riscos de contratações de terceiros, de ações e 
atividades que possam configurar violação á legislação aplicável.
    Em caso de dúvidas, consulte a política, os departamentos 
Jurídico e de Recursos Humanos e/ou a linha ética antes de 
tomar qualquer decisão.
        Você deve, ainda, incentivar seus colegas a consultarem e 
aplicarem esse Código, atuar com “senso de dono” e não se 
expor e nem expor a GAMARO a riscos.


