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SECTION 7 SEÇÃO 7 

CODE OF CONDUCT CÓDIGO DE CONDUTA 

  

I. Code of Conduct I. Código de Conduta 

  

To Employees Aos Colaboradores 

  

• GLP operates its business in accordance 

with the highest ethical standards and 

according to all applicable laws.  The 

foundation of our success is in the trust 

and confidence that we establish with our 

customers, employees, shareholders, 

investors, suppliers, and communities. 

This trust and confidence is earned by 

providing quality products and services 

through efficient, ethical and responsible 

business practices. 

• A GLP opera seus negócios seguindo os 

mais altos padrões éticos e de acordo 

com todas as leis aplicáveis.  A base do 

nosso sucesso está na confiança que 

estabelecemos com nossos clientes, 

colaboradores, acionistas, investidores, 

fornecedores e comunidades. Essa 

segurança e confiança são conquistadas 

ao fornecer produtos e serviços de 

qualidade por meio de práticas 

comerciais eficientes, éticas e 

responsáveis. 

  

• This Code of Ethics and Standards of 

Business Conduct describe our deeply 

held company values. Our values are 

expressed in terms of principles, which 

prescribe the behaviour expectations of 

all employees, and form the basis of the 

many operating processes. 

• Este Código de Ética e Padrões de 

Conduta nos Negócios descreve os 

valores profundamente enraizados na 

Empresa. Nossos valores são expressos 

em termos de princípios, que prescrevem 

as expectativas de comportamento de 

todos os colaboradores e formam a base 

de muitos processos operacionais. 

  

• Members of the GLP team must always 

exhibit a commitment to unquestionable 

integrity and the highest ethical 

standards.  Each and every one of us must 

avoid questionable ethical behaviour as 

we go about our daily work as well as 

avoid any behaviour that may appear 

questionable.  Our success is dependent 

on each individual’s commitment to 

these enduring values and no business 

success is worth the expense of 

• Os membros da equipe da GLP devem 

sempre demonstrar comprometimento 

com uma inquestionável integridade e os 

mais altos padrões éticos. Todos e cada 

um de nós deve evitar um 

comportamento ético duvidoso à medida 

que realizamos nosso trabalho diário, 

bem como qualquer comportamento que 

possa parecer questionável. Nosso 

sucesso depende do compromisso de 

cada pessoa com esses valores contínuos, 
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compromising ethical principles and 

behaviours.   

e nenhum sucesso nos negócios vale o 

custo de comprometer princípios e 

comportamentos éticos.   

  

• This Code of Ethics and Standards of 

Business Conduct is our guide to the 

GLP value system of ethical conduct.  It 

helps us make good decisions by 

applying values and principles to specific 

issues that arise in the workplace.  Used 

in conjunction with the company’s 

published policies and practices, the 

Code of Ethics and Standards of Business 

Conduct will help each of us apply our 

institutional and personal values of 

honesty, fairness, and integrity to 

everything we do at GLP.   

• Este Código de Ética e Padrões de 

Conduta nos Negócios é o nosso guia 

para o sistema de valores de conduta 

ética da GLP. Este documento ajuda-nos 

a tomar boas decisões, aplicando valores 

e princípios a questões específicas que 

surgem no local de trabalho. Usado em 

conjunto com as políticas e práticas 

publicadas da Empresa, o Código de 

Ética e Padrões de Conduta nos Negócios 

ajudará cada um de nós a aplicar nossos 

valores institucionais e pessoais de 

honestidade, justiça e integridade a tudo 

o que fizermos na GLP.   

  

• We must accept personal responsibility 

for understanding the laws, policies and 

practices that affect our work.  We 

encourage you to spend time reviewing 

this information, which should be 

implemented in our business operation.  

Working together we can maintain and 

enhance the trust and confidence that has 

been placed in us.   

• Devemos aceitar a responsabilidade 

pessoal por compreender as leis, políticas 

e práticas que afetam nosso trabalho.  

Encorajamos você a passar um tempo 

lendo essas informações, que devem ser 

implementadas em nossas operações 

empresariais. Trabalhando juntos, 

podemos manter e melhorar a segurança 

e a confiança em nós depositadas.   

  

Code of Ethics of GLP Código de Ética da GLP 

  

This Code of Ethics shall be translated for the 

local language of each country and bind all 

employees. It is the each country General 

Counsel responsibility to apply this Code in 

the respective country. 

Este Código de Ética deve ser traduzido para 

o idioma local de cada país e obrigatório para 

todos os colaboradores. É de responsabilidade 

do Diretor Jurídico e de Compliance de cada 

país aplicar este Código no respectivo país. 

  

Integrity Integridade 

  

• We are honest and forthright in our 

dealings with employees, shareholders, 

• Somos francos e honestos em nossos 

negócios com colaboradores, acionistas, 
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investors, suppliers, customers, 

teammates, competitors, and any other 

people we interact with.  We conduct our 

business with respect for all laws and 

regulations, and we promote individual 

responsibility to ensure that all actions 

are based on the highest ethical standards 

and rules of integrity. 

investidores, fornecedores, clientes, 

colegas de equipe, concorrentes e 

quaisquer outras pessoas com as quais 

interagimos.  Conduzimos nossos 

negócios com respeito a todas as leis e 

regulamentos e promovemos a 

responsabilidade individual para garantir 

que todas as ações sejam baseadas nos 

mais altos padrões éticos e regras de 

integridade. 

  

Professionalism Profissionalismo 

  

• We are driven by the needs of our Client 

and our customers.  We strive to 

understand the needs of our customers, 

and deliver effective solutions to meet 

such needs. We place the interests of 

customers above our own personal 

interests.  

• Somos guiados pelas necessidades dos 

nossos clientes. Nos esforçamos para 

compreender as necessidades dos nossos 

clientes e oferecer soluções eficazes para 

atender a essas necessidades. Colocamos 

os interesses dos clientes acima dos 

nossos interesses pessoais.  

  

Diligence Diligência 

  

• We are diligent. We respect this career as 

an arena for us to realize personal value 

and pride. We put 100% of our energy 

into this career and will not forgo any 

opportunity to improve ourselves in this 

profession. 

• Somos diligentes. Respeitamos esta 

carreira como uma arena onde 

percebemos o valor pessoal e nos 

orgulhamos. Colocamos 100% da nossa 

energia nesta carreira e não deixaremos 

passar nenhuma oportunidade de nos 

aperfeiçoarmos nesta profissão. 

  

Respect Respeito 

  

• We treat others as we would want to be 

treated - attentive to personal dignity and 

receptive and encouraging to a diversity 

of ideas. We also respect the community 

and all applicable laws and regulations.  

• Tratamos os outros como gostaríamos de 

ser tratados – atentos à dignidade pessoal 

e receptivos e encorajadores de uma 

diversidade de ideias. Também 

respeitamos a comunidade e todas as leis 

e regulamentações aplicáveis.  
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Conflict of Interest Conflito de Interesses 

  

• In performing job-related 

responsibilities, all GLP employees 

should avoid actual or potential conflicts 

or the appearance of conflicts of interest. 

• Ao cumprir as responsabilidades 

relacionadas ao trabalho, todos os 

colaboradores da GLP devem evitar 

conflitos reais ou potenciais ou a 

aparência de conflitos de interesses. 

  

Disclosure of Conflicts Divulgação de Conflitos 

  

• GLP employees must make full and fair 

disclosure of all matters that could 

reasonably be expected to impair their 

independence and objectivity or interfere 

with respective duties to the shareholders 

and employer. Please refer to Section 5 

for all Disclosure Forms.  

• Os colaboradores da GLP devem fazer 

uma divulgação completa e imparcial de 

todos os assuntos que possam  prejudicar 

sua independência e objetividade ou 

interferir nos respectivos deveres perante 

os acionistas e empregadores. Consulte 

na Seção 5 todos os Formulários de 

Comunicação.  

  

Reporting Financial Interest Comunicação de Interesse Financeiro 

  

• Employees must disclose to their 

supervisor and the Legal Department (or 

directly to the Global General Counsel 

and the Global Head of Compliance) in 

accordance with Section 5 Forms.  

• Os colaboradores devem fazer a 

divulgação ao respectivo supervisor e ao 

Departamento Jurídico e de Compliance 

(ou diretamente ao Diretor Jurídico 

Global e ao Diretor Global de 

Compliance), de acordo com os 

Formulários da Seção 5.  

  

• It is the employee responsibility and 

nobody else to proceed with the 

required disclosures. When in doubt, 

potential conflicts of interest should be 

disclosed so that the Company can 

take appropriate action.  Failure to 

disclose a potential conflict of interest 

constitutes a material breach of job-

responsibilities. 

• É do colaborador essa 

responsabilidade e ninguém mais deve 

proceder às divulgações exigidas. Em 

caso de dúvida, potenciais conflitos de 

interesses devem ser divulgados para 

que a Empresa possa adotar as 

medidas cabíveis.  A falta de divulgação 

de um potencial conflito de interesses 

constitui uma violação relevante das 

responsabilidades de trabalho. 
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Outside Employment Emprego Externo 

  

• Each employee of GLP is expected to 

work only for GLP. Employees shall not 

engage in outside employment or any 

other form of remunerated or non-

remunerated activity that conflicts with 

or gives the appearance of conflicting 

with GLP duties and responsibilities.  

• Cada colaborador da GLP deve trabalhar 

somente para a GLP. Os colaboradores 

não devem se envolver em emprego 

externo ou qualquer outra forma de 

atividade remunerada ou não que esteja 

ou pareça estar em conflito com os 

deveres e responsabilidades da GLP.  

  

• Work for another entity or an active 

personal business is only permitted with 

the written approval of the Executive 

Committee or applicable President. GLP 

is to be considered an employee’s 

primary employer unless GLP elects 

otherwise at its own discretion. 

• Trabalhar para outra empresa ou negócio 

pessoal ativo somente é permitido com a 

aprovação por escrito do Comitê 

Executivo ou Presidente na ocasião. A 

GLP deve ser considerada a principal 

empregadora do colaborador, a menos 

que a GLP opte por outra forma, a seu 

próprio critério. 

  

• If a full-time, non-exempt employee 

wishes to apply to the Executive 

Committee or applicable for approval to 

obtain a second job, the following 

guidelines apply: 

• Se um colaborador em tempo integral, 

sujeito a controle de jornada de trabalho, 

desejar solicitar ao Comitê Executivo ou 

aplicável a devida aprovação para obter 

um segundo emprego, aplicam-se as 

seguintes diretrizes: 

  

o Nature and scope of the proposed 

outside employment including work 

schedule, job duties, and any 

anticipated impact the second job 

may have on the position with GLP 

should be disclosed to his/her GLP 

supervisor; 

o A natureza e o escopo do emprego 

externo proposto, incluindo horário 

de trabalho, deveres de trabalho e 

qualquer impacto previsto que o 

segundo emprego possa ter na 

função exercida na GLP, devem ser 

divulgados ao respectivo supervisor 

da GLP; 

  

o Work requirements at GLP, 

including overtime, must take 

precedence over any outside 

employment; 

o As exigências de trabalho na GLP, 

incluindo horas extras, devem ter 

precedência sobre qualquer emprego 

externo; 

  

o Such outside employment must not o Tal emprego externo não deve 
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adversely affect job performance 

with GLP or present or be seen to 

present a conflict of interest; 

prejudicar o desempenho das 

atividades na GLP ou apresentar ou 

parecer apresentar um conflito de 

interesses; 

  

o Such outside employment may not 

be held with a GLP competitor; and 

o Não pode haver emprego externo 

com um concorrente da GLP; e 

  

o Employee must not engage in 

activities which are adverse to the 

company's moral and ethical 

standards. 

o O colaborador não deve se envolver 

em atividades que sejam contrárias 

aos padrões éticos e morais da 

Empresa. 

  

General Duties Deveres Gerais 

  

General Policy and Duties Política e Deveres Gerais 

  

• In relationships with the Stakeholders, all 

employees shall act at all times in 

consideration of GLP fiduciary duty to 

the Stakeholders and must comply with 

such duty to persons and interests to 

whom it is owed. 

• Nas relações com Partes Interessadas, 

todos os colaboradores devem agir 

sempre levando em conta o dever 

fiduciário da GLP perante as Partes 

Interessadas e cumprir esse dever para as 

pessoas e interesses a que correspondam. 

  

Fair Dealing and Suitability Negociação Justa e Adequação 

  

• All GLP employees must deal fairly and 

objectively with customers. GLP 

employees shall make inquiry into a 

customer’s or prospective customer’s 

return requirements, including 

investment experience, risk and profit 

targets, and financial constraints before 

making and delivering a reasonable 

solution. During the period of 

cooperation, a reassessment and update 

of the aforementioned information shall 

be conducted regularly. 

• Todos os colaboradores da GLP devem 

negociar de forma justa e objetiva com os 

clientes. Todos os colaboradores da GLP 

devem consultar as exigências do cliente 

atual ou prospectivo quanto ao retorno, 

como experiência de investimento, metas 

de riscos e lucro e restrições financeiras, 

antes de oferecer e entregar uma solução 

razoável. Durante o período de 

cooperação, uma reavaliação e 

atualização dessas informações devem 

ser conduzidas regularmente. 
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Inside Information Informações Privilegiadas 

  

• All GLP employees should not use any 

inside information obtained with regard 

to any listed entity or subsidiary of a 

listed entity. Please refer to Section 5. 

• Os colaboradores da GLP não devem 

usar nenhuma informação privilegiada 

obtida com relação a uma empresa listada 

ou subsidiária de uma empresa listada. 

Consulte a Seção 5. 

  

Acceptance of Business Courtesies Aceitação de Cortesias Comerciais 

  

• Business courtesies (e.g., gifts, prizes 

and promotional items) offered while 

conducting GLP business and accepted 

by GLP employees are courtesies that 

belong to GLP.  When offered a business 

courtesy, employees are expected to use 

good business judgment in determining 

whether it is appropriate to accept the 

courtesy according to relevant company 

rules.   

• Cortesias comerciais (por exemplo, 

presentes, prêmios e itens promocionais) 

oferecidas durante a condução de 

negócios da GLP e aceitas pelos 

colaboradores da GLP são cortesias que 

pertencem à GLP. Quando for oferecida 

uma cortesia comercial, espera-se que os 

colaboradores usem um bom senso 

comercial para determinar se é 

apropriado aceitar a cortesia de acordo 

com as regras pertinentes da Empresa.   

  

• If it is not appropriate to accept or retain 

a courtesy, the employee should politely 

refuse the business courtesy and explain 

the reasons at the time it is offered.   

• Se não for apropriado aceitar ou manter 

uma cortesia, o colaborador deverá 

recusar educadamente a cortesia 

comercial e explicar as razões no 

momento em que for oferecida.   

  

• When local customs or practices make it 

inappropriate to decline the business 

courtesy at the time it is offered, 

employees should accept the courtesy 

according to relevant company 

guidelines for disposition.  

• Se os costumes ou práticas locais 

considerarem inadequado recusar a 

cortesia comercial no momento em que 

for oferecida, os colaboradores deverão 

aceitá-la e observar as diretrizes 

pertinentes da Empresa sobre descarte.  

  

• Each country will be responsible to 

establish the amounts for courtesies that 

can be accepted or offered.  

• Cada país será responsável por 

estabelecer os valores das cortesias que 

podem ser aceitas ou oferecidas.  
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Offering of Business Courtesies Oferta de Cortesias Comerciais 

  

Employees may offer business courtesies to 

individual or entity, provided the following six 

conditions are met: 

Os colaboradores podem oferecer cortesias 

comerciais para pessoas físicas ou jurídicas, desde 

que atendidas as seis condições abaixo: 

  

• The business courtesy does not violate 

any law or regulation or known policy of 

the customer; 

• A cortesia comercial não viola nenhuma 

lei ou regulamentação ou política 

conhecida do cliente; 

  

• The business courtesy is customary and 

consistent with the reasonable and ethical 

business practices of the marketplace in 

which it is offered; 

• A cortesia comercial é costumeira e 

consistente com as práticas comerciais 

razoáveis e éticas do mercado em que 

estiver sendo oferecida; 

  

• The business courtesy could not 

reasonably be interpreted or perceived as 

an attempt to gain an unfair business 

advantage; 

• A cortesia comercial não pode ser 

razoavelmente interpretada ou percebida 

como uma tentativa de obter uma 

vantagem comercial indevida; 

  

• The business courtesy does not cause 

embarrassment to or reflect negatively on 

the reputation of the Stakeholders, the 

company, the recipient, or the 

government; 

• A cortesia comercial não gera 

constrangimento ou afeta negativamente 

a reputação das Partes Interessadas, da 

Empresa, do destinatário ou do governo; 

  

• The approval from head of the relevant 

department or is obtained if the business 

courtesies are within company’s 

approved business courtesies list; and  

• A aprovação do diretor do departamento 

competente ou seja obtida se as cortesias 

comerciais estiverem dentro da lista de 

cortesias comerciais aprovadas pela 

Empresa; e  

  

• The business courtesy is properly 

reflected on the books and records of 

GLP and is reimbursable under 

applicable GLP reimbursement policies. 

• A cortesia comercial deverá estar 

refletida adequadamente nos livros e 

registros da GLP e ser reembolsável 

segundo as políticas aplicáveis de 

reembolso da GLP. 
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Proper Relationships with Suppliers Relações Adequadas com Fornecedores 

  

Requirements Requisitos 

  

• Procurement decisions must be made on 

the basis of quality, service, price, 

delivery, best value, and other similar 

factors. 

• As decisões de aquisição deverão ter 

como base a qualidade, o serviço, o 

preço, a entrega, o melhor valor e outros 

fatores similares. 

  

• Care must be taken to avoid actual or 

potential conflicts and the appearance of 

partiality regarding all business 

transactions with suppliers. 

• Deve-se tomar cuidado para evitar 

conflitos reais ou potenciais e a aparência 

de parcialidade em relação a todas as 

operações comerciais com fornecedores. 

  

• Exports and imports of goods or 

commodities, data and services, 

including all forms of communication 

with suppliers, will comply with 

applicable Export and Import laws and 

regulations. 

• As exportações e importações de bens ou 

mercadorias, dados e serviços, incluindo 

todas as formas de comunicação com 

fornecedores, estarão em conformidade 

com as leis e regulamentações aplicáveis 

à Exportação e Importação. 

  

• A supplier's or potential supplier's 

proprietary information and resources 

must be protected. Employees are 

responsible for complying with supplier-

imposed limitations governing the use of 

supplier information, including such 

items as documents and computer 

software. 

• As informações e recursos exclusivos de 

um fornecedor atual ou potencial deverão 

ser protegidos. Os colaboradores são 

responsáveis por cumprir as limitações 

impostas pelo fornecedor que regem o 

uso das informações do fornecedor, 

incluindo itens como documentos e 

software de computador. 

  

• GLP proprietary or sensitive information 

must not be disclosed to a supplier or 

potential supplier unless appropriate 

GLP management authorizes disclosure. 

• As informações exclusivas ou 

confidenciais da GLP não deverão ser 

divulgadas a um fornecedor atual ou 

potencial, a menos que a administração 

da GLP autorize a divulgação. 

  

Unacceptable Actions Ações Inaceitáveis 

  

• Asking for a business courtesy. • Solicitar uma cortesia comercial. 

  

• Using a company position as a means of • Utilizar-se de um cargo na Empresa 
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obtaining business courtesies, such as 

personal discounts or credits on products, 

services, or other items. 

como meio de obter cortesias comerciais, 

como descontos pessoais ou créditos em 

produtos, serviços ou outros itens. 

  

• Accepting money, loans, gifts, or other 

favors that might appear to be designed 

to influence business decisions or 

compromise the independent judgment 

of the employees from suppliers, 

counterparties or other forms of favors. 

• Aceitar dinheiro, empréstimos, presentes 

ou outros favores que possam parecer 

destinados a influenciar decisões de 

negócios ou comprometer o julgamento 

independente dos colaboradores de 

fornecedores, contrapartes ou outras 

formas de favores. 

  

Proper Use of Company Resources Uso Adequado dos Recursos da Empresa 

  

• GLP employees shall properly distribute 

and use company resources (including 

GLP’s physical property, time, and 

intellectual property) for the sake of 

smooth company business conduct. 

• Os colaboradores da GLP deverão 

distribuir e usar adequadamente os 

recursos da Empresa (incluindo os bens 

tangíveis, o tempo e a propriedade 

intelectual da GLP) para facilitar a 

condução dos negócios daEmpresa. 

  

Responsibilities Responsabilidades 

  

• Employees are expected to use good 

judgment in the use of company 

resources. Employees are responsible for 

acquiring and using such resources to 

perform GLP business or business of 

entities to which GLP provides 

management and/or consulting services. 

Any personal use of company resources 

must not result in added costs, disruption 

of business processes, or any other 

disadvantage to the company. Use of 

company resources for non-company 

purposes is appropriate only when 

specifically authorized by company 

policy or procedure or when the user 

receives express authorization from 

his/her supervisor.  

• Os colaboradores deverão ter bom senso 

no uso dos recursos da Empresa. Os 

colaboradores são responsáveis por 

adquirir e usar esses recursos para 

realizar os negócios da GLP ou os 

negócios de empresas para as quais a 

GLP fornece serviços de gestão e/ou 

consultoria. O uso pessoal dos recursos 

da Empresa não deve resultar em custos 

adicionais, interrupção de processos 

empresariais ou qualquer outra 

desvantagem para a Empresa. O uso de 

recursos da Empresa para fins não 

empresariais será cabível somente 

quando especificamente autorizado pela 

política ou procedimento da empresa ou 

quando o usuário recebe autorização 

expressa de seu supervisor.  
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• Employees must ensure that: • Os colaboradores deverão garantir que: 

  

o All materials and equipment 

belonging to the company 

remain on company-controlled 

property unless management 

has authorized use in another 

location. 

o Todos os materiais e 

equipamentos pertencentes à 

Empresa permanecerão em 

propriedades controladas pela 

GLP, a menos que a 

administração autorize o uso em 

outro local. 

  

o Proper measures are taken for 

the storage and safeguarding of 

company data and information 

to prevent unauthorized access, 

use, or removal by any means 

and in any form (electrical, 

optical, magnetic, or hardcopy) 

of such data or information. 

o As medidas adequadas estejam 

sendo adotadas para o 

armazenamento e a proteção de 

dados e informações da 

Empresa visando impedir o 

acesso, uso ou remoção não 

autorizada, por qualquer meio e 

qualquer forma (elétrica, ótica, 

magnética ou cópia impressa), 

de tais dados ou informações. 

  

o All company computing assets 

and computer storage media for 

which a virus scanning 

capability exists are scanned 

regularly using current versions 

of company standard anti-virus 

software. Any actual or 

suspected misuse of company 

computing assets must be 

immediately reported to 

organization management and 

GLP Information Technology. 

All company computing assets 

should not be used to download 

objectionable internet materials, 

and also not to breach copyright 

and other intellectual property 

rights of materials obtained 

from the internet. 

o Todos os ativos de informática 

e computação da Empresa e as 

mídias de armazenamento em 

computador para os quais exista 

um recurso de verificação de 

vírus estejam sendo verificados 

regularmente com as versões 

atuais dos softwares antivírus 

padrão da Empresa. Qualquer 

uso indevido real ou suspeito 

dos ativos de computação da 

Empresa deverão ser 

imediatamente informado à 

administração da organização e 

à equipe de Tecnologia da 

Informação da GLP. Os ativos 

de computação da Empresa não 

deverão ser usados para fazer o 

download de materiais 
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questionáveis na internet e não 

devem violar direitos autorais e 

outros direitos de propriedade 

intelectual de materiais obtidos 

na internet. 

  

o Company, customer, and 

supplier resources are not used 

for outside business activities or 

unauthorized non-company 

purposes. 

o Os recursos da Empresa, do 

cliente e do fornecedor não 

estejam sendo utilizados para 

atividades comerciais externas 

ou para fins não empresariais 

sem autorização. 

  

o Resources entrusted to GLP by 

Stakeholders or current or 

prospective suppliers are used 

only as authorized by the 

supplier or Stakeholders. 

o Os recursos confiados à GLP 

por Partes Interessadas ou 

fornecedores atuais ou 

potenciais estejam sendo usados 

somente conforme autorizado 

pelo fornecedor ou pelas Partes 

Interessadas. 

  

DEALING WITH PUBLIC AUTHORITIES POLICY POLÍTICA REGULANDO RELACIONAMENTO COM 

AGENTES PÚBLICOS  

  

Each country must have a specific policy or 

section in existing policies governing GLP 

dealings with Public Authorities.  Therefore, each 

country will have the flexibility of implementing 

rules vis-à-vis each country regulations.  

Nevertheless, the GLP group has set forth the 

following principles which must be included in 

each country police: 

Cada país deve ter uma política ou seção 

específica nas políticas existentes que 

regulamentem as negociações da GLP com 

agentes públicos. Portanto, cada país terá a 

flexibilidade de implementar regras relativas às 

regulamentações de cada país. No entanto, o grupo 

GLP estabeleceu os seguintes princípios que 

devem ser incluídos na política de cada país: 

  

• In no event, no value is allowed for 

improper contribution to an Agency and 

Public Official Agent, as well as cash 

payments to service providers.  

• Não será permitido, em nenhum caso, 

nenhum valor para contribuição indevida 

a um Órgão e Agente Público, assim 

como pagamentos em dinheiro à 

prestadores de serviços.  

  

• Third parties should not negotiate or 

perform any agreement with an Agency 

• Terceiros não deverão negociar ou firmar 

contratos com Órgãos ou Agentes 
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or Public Officer on behalf of GLP in 

contravention of any applicable laws or 

regulations. 

Públicos em nome da GLP em 

contravenção das leis ou 

regulamentações aplicáveis. 

  

• No supplier, service provider and 

business partner should have (i) a 

relationship with an Agency or Public 

Official, which should be construed as a 

potential undue favor to GLP or the 

Agency or Public Official; and (ii) 

criminal actions or related to failure to 

comply with anti-corruption legislation.  

• Nenhum fornecedor, prestador de 

serviços e parceiro de negócios deverá ter 

(i) um relacionamento com um Órgão ou 

Agente Público que possa ser 

interpretado como um potencial favor 

indevido à GLP ou ao Órgão ou Agente 

Público; e (ii) ações criminosas ou 

relacionadas ao descumprimento da 

legislação anticorrupção.  

  

• The consideration negotiations shall not 

be carried out or mediated by third 

parties. 

• As negociações de contraprestação não 

deverão ser realizadas ou mediadas por 

terceiros.  

  

• No consideration should be made which 

is not formalized in writing.  

• Não poderá haver nenhuma 

contraprestação que não esteja 

formalizada por escrito.  

  

• The consideration shall be of work or 

service performance in benefit of the 

local company and never financial, 

unless the laws expressly allows and after 

being validated by the Legal Department.  

• A contraprestação deverá ser a realização 

de trabalho ou serviço em benefício da 

empresa local e nunca financeira, a 

menos que as leis expressamente 

permitam e depois de ser validada pelo 

Departamento Jurídico e de Compliance.  

  

• Gifts and presents are expressly 

forbidden to Public Officials.  

• São expressamente proibidos presentes e 

doações a Agentes Públicos.  

  

• The payment of meals is expressly 

forbidden to Public Officials, unless 

expressly permitted by local laws, 

regulations and policies and by GLP’s 

Legal Department.  

• É expressamente proibido o pagamento 

de refeições a Agentes Públicos, a menos 

que expressamente permitido pelas leis, 

regulamentações e políticas locais e pelo 

Departamento Jurídico e de Compliance 

da GLP.  

  

• Offering of invitations to entertainment 

events (shows, soccer games, etc.) is 

• É expressamente proibido oferecer 

convites para eventos de entretenimento 
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expressly forbidden to Public Officials, 

unless expressly permitted by local laws, 

regulations and policies and by GLP’s 

Legal Department.  

(shows, jogos de futebol etc.) a Agentes 

Públicos, a menos que expressamente 

permitido pelas leis, regulamentações e 

políticas locais e pelo Departamento 

Jurídico e de Compliance da GLP.  

  

• Any contributions/donations of any 

amount to political parties, political 

campaigns and/or candidates for public 

offices are expressly forbidden.  

• São expressamente proibidas quaisquer 

contribuições/doações de qualquer 

quantia a partidos políticos, campanhas 

políticas e/ou candidatos a cargos 

públicos.  

  

• Third parties shall not negotiate the tax 

benefits on behalf of GLP. 

• Terceiros não devem negociar benefícios 

fiscais em nome da GLP. 

  

Conclusion Conclusão 

  

• We each have an obligation to 

encourage, promote and practise good 

business ethics - to ourselves, to each 

other, to our Stakeholders, and to 

everyone we do business with. 

Remember, each of us is expected to 

demonstrate the highest ethical 

behaviour possible, even in the absence 

of a specific company policy. 

• Cada um de nós tem a obrigação de 

incentivar, promover e agir de forma 

ética nos negócios – para nós mesmos, 

uns com os outros, para as nossas Partes 

Interessadas e todos aqueles com quem 

fazemos negócios. Lembre-se de que 

cada um de nós deve demonstrar o mais 

alto comportamento ético possível, 

mesmo na ausência de uma política 

específica da Empresa. 

  

• To be successful, we must clearly 

understand our individual 

responsibilities in meeting GLP’s 

standards and expectations. The 

reputation of our company depends on 

the service we provide and on the 

decisions we make every day, on and off 

the job, whether we are interacting with 

our Stakeholders, our suppliers, our 

competitors, or each other. 

• Para sermos bem-sucedidos, precisamos 

entender claramente as nossas 

responsabilidades individuais para 

atender aos padrões e expectativas da 

GLP. A reputação de nossa empresa 

depende do serviço que prestamos e das 

decisões que tomamos todos os dias, 

dentro e fora do trabalho, 

independentemente se estivermos 

interagindo com nossas Partes 

Interessadas, nossos fornecedores, 

concorrentes ou uns com os outros. 
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• Keep in mind that integrity is a personal 

responsibility, and we are each 

responsible for our individual actions.   

• Tenha em mente que a integridade é uma 

responsabilidade pessoal, e cada um de 

nós é responsável por nossas ações 

individuais.   

  

  


