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MENSAGEM DO NOSSO CEO

Colegas,

Como empresa líder em serviços imobiliários, os profissionais da Cushman & Wakefield administram bilhões 
de metros quadrados de imóveis em nome de clientes em todo o mundo. Portanto, é fundamental que cada 
um de nós aborde nosso trabalho com um forte senso de integridade, honestidade e responsabilidade.

Nosso Código Global de Conduta nos Negócios 2022 é um guia essencial para garantir que cada um de nós 
cumpra todas as leis e regulamentações aplicáveis, bem como atue de maneira profissional e ética. Este 
Código confere a você o conhecimento para conduzir negócios em um mundo complicado, onde você pode 
enfrentar situações que contradizem nossos valores ou a lei, e descreve os procedimentos que ditam como e 
quando denunciar uma conduta imprópria.

Além disso, ao seguir o nosso Código, continuamos a ganhar a confiança dos nossos vários parceiros e a 
incutir nos nossos clientes a confiança de que estamos representando os seus interesses e prestando os 
serviços de qualidade que prometemos.

Você pode ter certeza de que a liderança da Cushman & Wakefield está comprometida em cumprir o Código 
e proteger a empresa, nossos colaboradores, clientes, acionistas e comunidades. Obrigado por ler o Código 
Global de Conduta nos Negócios 2022 e por se comprometer a segui-lo. Estou ansioso por mais um ano de 
sucesso juntos.
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SOBRE A CUSHMAN & WAKEFIELD
A Cushman & Wakefield é uma empresa líder global em 
serviços imobiliários que oferece valor excepcional para 
ocupantes e proprietários de imóveis.

NOSSO 
PROPÓSITO

NOSSOS 
VALORES
SOMOS INCLUSIVOS.

JUNTOS. SOMOS BEM-SUCEDIDOS.

SOMOS MOTIVADOS.

ENTREGAMOS INSIGHTS.

CAUSAMOS IMPACTO.

Nosso trabalho cria valor significativo 
para nossos clientes, nossos negócios, 
nossos acionistas, nossas pessoas, 
nossas comunidades e para o mundo.

Nós valorizamos as diferenças 
e uma cultura inclusiva.

Individualmente, somos bons, 
mas juntos, somos melhores.

A motivação nos mantém 
decisivos e ágeis.

Nós acreditamos em ideias e nos 
empenhamos para a inovação.
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O Código Global de Conduta nos Negócios (o “Código”) da Cushman & Wakefield  (“Empresa”) descreve os seus 
principais valores corporativos, princípios e práticas que devem ser adotadas no local de trabalho, os quais devem ser 
seguidos por diretores, executivos, parceiros, colaboradores temporários contratados por meio de agências, corretores 
e colaboradores terceirizados da Empresa  (coletivamente “Colaboradores” ou “você”) e seus contratados, bem como 
subsidiárias e joint ventures sob o seu controle operacional em qualquer lugar do mundo.  Além disso, a Empresa espera 
que seus fornecedores, agentes, parceiros comerciais e consultores sigam princípios similares aos seus.

Embora este Código não cubra todas as situações ou áreas de interesse da Empresa e de seus  Colaboradores, os 
princípios aqui estabelecidos determinam o fundamento do nosso dia a dia de trabalho e tem o objetivo de ajudar 
os seus Colaboradores a tomarem as melhores e mais acertadas decisões de negócios e sempre agirem da maneira 
correta. É possível que certas unidades de negócios ou operações regionais que fazem parte da Empresa tenham 
outros códigos ou políticas que estejam em linha ou sejam mais rigorosos do que este Código e deve-se considerar 
que essas regras podem impor responsabilidades adicionais a determinados Colaboradores. Preocupações ou 
dúvidas sobre eventuais conflitos entre as disposições deste Código e a legislação local devem ser encaminhadas ao 
representante jurídico ou de Compliance da Empresa de sua região.

1 O termo “Cushman & Wakefield” é amplamente utilizado neste documento para cobrir a Cushman & Wakefield PLC, bem como todas as entidades 
globais, subsidiárias e funções comerciais ou corporativas, inclusive entidades que contratam colaboradores ou terceiros, conforme aplicável.

2 Terceirizados são os fornecedores independentes que auxiliam a Empresa no desenvolvimento e realização de negócios de forma estratégica. Os 
colaboradores terceirizados devem cumprir o Código como parte das obrigações contratuais assumidas de acordo com seu respectivo contrato com a 
Empresa. Caso o terceirizado seja uma pessoa jurídica e não física, a empresa terceirizada, se solicitada pela Empresa, deve garantir e orientar que seus 
colaboradores, que estejam vinculados aos serviços prestados para a Empresa, reconheçam, aceitem e respeitem este Código.

3 O cumprimento deste Código não deve, e não será, interpretado ou entendido como meio de criação de vínculo empregatício entre o Colaborador 
de uma determinada Empresa terceirizada e a Empresa. O cumprimento do Código por parte do terceirizado e seus colaboradores ou de um agente 
ou associado do referido terceiro não deve, e não será, interpretado ou entendido como a criação de um vínculo empregatício entre esse colaborador 
terceirizado, representante ou associado deste e a Empresa.
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Como condição de emprego ou contrato aplicável, todos os 
colaboradores são responsáveis por ler, entender e cumprir este 
Código e as políticas relacionadas listadas abaixo. Não o fazer 
resultará em ação disciplinar, incluindo demissão ou rescisão 
do contrato de trabalho.

Os Executivos-Chefes Regionais e seus gerentes são 
responsáveis pela implementação do Código em 
seus negócios, incluindo o desenvolvimento de 
procedimentos, processos de Compliance e garantia 
que efetivam o Código e todas as outras políticas 
aplicáveis da Empresa.

RESPONSABILIDADES DO GERENTE
Nossos gerentes desempenham um papel 
essencial na experiência de um colaborador. 
Eles estão em uma posição única para 
influenciar os comportamentos e 
percepções dos colaboradores e criar 
um ambiente único. Portanto, espera-
se que os gerentes da Empresa 
liderem com integridade e atenuem 
os riscos, mantendo os 
valores da Empresa. 

O QUE VOCÊ 
PRECISA FAZER 
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TOMAR BOAS DECISÕES

SIM NÃO
Se sim, prossiga para as 
próximas perguntas.

Se não, entre em contato com o representante jurídico 
ou de Compliance da Empresa de sua região.

SIM NÃO
Se sim, prossiga para as 
próximas perguntas.

Se não, entre em contato com o representante jurídico 
ou de Compliance da Empresa de sua região.

SIM NÃO
Se sim, prossiga para as 
próximas perguntas.

Se não, entre em contato com o representante jurídico 
ou de Compliance da Empresa de sua região.

SIM NÃO
Se sim, entre em contato 
com o representante 
jurídico ou de Compliance 
da Empresa de sua região. 

Se não, prossiga para as próximas perguntas.

SIM NÃO
Se sim, está tudo 
bem em prosseguir.

Se não, entre em contato com o representante jurídico 
ou de Compliance da Empresa de sua região.

1. Identifique o problema ético. 

2. Relacione as possíveis opções e obstáculos para resolver o problema.

3. Determine a melhor abordagem: 

a. É legal?

b. Está em conformidade com a política da Empresa?

c. Está alinhado com os valores e a cultura da Empresa?

d. Isso poderia afetar de forma adversa as partes interessadas da Empresa?

e. Eu ficaria confortável se essa decisão aparecesse como uma manchete?

4. Se você não souber responder a nenhuma das perguntas acima, peça informações ao seu representante jurídico 
ou de Compliance da Empresa de sua região.
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Os Colaboradores da Empresa devem estar alertas para 
qualquer violação ou possível violação deste Código, 
leis, regulamentos aplicáveis ou qualquer política da 
Empresa e normas/regulamentos profissionais. Aqueles 
que suspeitam ou têm conhecimento de tal violação 
ou possível violação devem denunciar a violação ou 
possível violação. Os Colaboradores podem entrar em 
contato com o gestor local, ou o Diretor Jurídico, ou o 
representante de Recursos Humanos ou de Compliance 
da sua região ao denunciar suspeitas ou violações reais 
deste Código.

As suspeitas ou violações deste Código, políticas, 
leis ou regulamentos também podem ser reportadas 
anonimamente, por meio da Linha Ética, administrada 
pela EthicsPoint, um prestador de serviços global, externo.

Ao elaborar um relato, é altamente recomendável 
fornecer o máximo de informações detalhadas 
possível. Fazer isso melhorará a capacidade da 
Empresa de conduzir uma investigação completa e 
objetiva. 

Trazer dúvidas ou preocupações reforça o 
compromisso da Empresa de fazer negócios com 
ética e integridade em todos as suas interações 
profissionais e negócios que realiza. É importante 
enfatizar que a identificação precoce de potenciais 
permite que a Empresa lide com as preocupações 
antes que elas se tornem problemas maiores e adote 
medidas corretivas, se necessário. Acima de tudo, a 
Empresa está empenhada em manter comunicação 
aberta e transparente para que todos os nossos 
Colaboradores se sintam confortáveis para esclarecer 
dúvidas, expressar preocupações e fazer sugestões de 
melhoria adequadas para o nosso negócio.

A Empresa irá:
 - investigar todos os relatórios de forma 

imediata, completa, consistente e de acordo 
com a lei aplicável;

 - manter as investigações confidenciais, na 
medida do possível, mas pode relatar os 
problemas às autoridades apropriadas 
conforme necessário ou apropriado;

 - tomar as medidas corretivas ou disciplinares 
adequadas por violações deste Código.

Espera-se que os Colaboradores forneçam 
total cooperação e respostas honestas em uma 
investigação. Caso contrário, isso resultará em ações 
disciplinares, incluindo demissão.

DENUNCIAR
MÁ CONDUTA 

DENUNCIE

1-866-873-9854 (EUA e Canadá)

Para todos os outros países, acesse 
EthicsPoint (Linha Ética). 

Nota aos Colaboradores da Área Econômica 
Europeia: O anonimato não é um requisito 
para relatar violações a este Código ou a 
outras políticas da Empresa. Além disso, a 
disponibilidade da opção de permanecer anônimo 
não indica, de forma alguma, a preferência da 
Empresa pelo anonimato. Se você optar por 
divulgar sua identidade, ela será mantida em sigilo 
na medida permitida pela lei local. 
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P: QUANDO DEVO DENUNCIAR UMA VIOLAÇÃO OU SUSPEITA DE VIOLAÇÃO DO 
CÓDIGO GLOBAL DE CONDUTA NOS NEGÓCIOS (“CÓDIGO”)?

R: Você deve denunciar uma violação do Código assim que tomar conhecimento.

P: VI CONDUTAS NO ESCRITÓRIO QUE CONSIDERO ILEGAIS, MAS NÃO SÃO 
ABORDADAS NO CÓDIGO. O QUE DEVO FAZER?

R: Se você suspeitar de comportamento ilegal, deve denunciá-lo ou conversar 
com seu supervisor ou gerente sobre o assunto. Nenhum Código consegue 
abranger todas as situações. Você é responsável por entender as leis aplicáveis 
ao seu trabalho e cumprir as políticas em vigor no seu local de trabalho. O ponto 
principal é que você deve sempre exercer bom senso e altos padrões éticos, 
independentemente de um problema ser ou não tratado especificamente no Código.

P: QUAL É A FUNÇÃO DA ETHICSPOINT (LINHA ÉTICA)?

R: A função da EthicsPoint (Linha Ética) é receber relatos por telefone ou 
por meio da linha direta online e, em seguida, disponibilizá-los ao pessoal da 
Cushman & Wakefield para investigar o relato. Ao usar a EthicsPoint (Linha 
Ética), a Cushman & Wakefield pode garantir que os relatos possam ser feitos 
24 horas por dia em todo o mundo. O sistema EthicsPoint (Linha Ética) também 
facilita a criação de relatórios anonimamente, se necessário.

P: COMO MONITORO O PROGRESSO DA MINHA DENÚNCIA?

Se você fizer a denúncia a fontes internas, pode simplesmente perguntar 
à pessoa a quem fez a denúncia e essa pessoa fornecerá as informações 
necessárias. Se você fizer uma denúncia pela EthicsPoint (Linha Ética), você 
receberá um código exclusivo chamado “chave de relato” e será solicitado a 
criar uma senha. Anote a chave de relato e a senha e mantenha-as em um local 
seguro, pois a Cushman & Wakefield não terá acessa elas. Recomendamos que 
você use sua chave de relato e senha para verificar periodicamente sua denúncia 
em busca de comentários, perguntas ou atualizações. Você pode fazer isso 
on-line ou por telefone entrando em contato com a EthicsPoint (Linha Ética). 
Se você decidir enviar uma denúncia anonimamente, precisará verificar sua 
denúncia periodicamente para obter uma resposta. Se você não enviar uma 
denúncia anônima e fornecer um endereço de e-mail, será notificado de 
todas as respostas. 
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A retaliação ocorre quando uma ação adversa é tomada 
contra um colaborador por levantar uma preocupação.

A Empresa não tolera atos de retaliação (incluindo 
impactos adversos no emprego) contra quem fizer uma 
denúncia de boa-fé de uma possível violação do Código 
ou que participe de uma investigação de possíveis 
irregularidades. Agir em “boa-fé” significa tomar uma 
atitude com base em uma crença honesta e fazer uma 
denúncia sincera, completa e que sejam verdadeiras. 
Simplificando, não importa se você não tem certeza de 
que o problema ou violação de fato aconteceu, ou se 
sua suspeita foi equivocada.

Indivíduos que tomam medidas contra uma pessoa por 
fazer uma denúncia ou participar de uma investigação 
enfrentarão ações disciplinares, incluindo a possível 
rescisão do contrato de trabalho. Consulte a Política 
Global de Denúncias para obter orientações adicionais.

P: O QUE ACONTECERÁ COMIGO SE EU 
FIZER UMA DENÚNCIA?

R. A Cushman & Wakefield espera que você denuncie 
suspeitas de violações do Código ou da lei e proíbe 
retaliação contra qualquer pessoa que, de boa-fé, 
relate uma violação do Código ou coopere em uma 
investigação. Isso ocorre independentemente de a 
denúncia estar correta ou resultar em ação corretiva.

Se você sentir uma retaliação contra você, poderá 
denunciar isso através da Linha Ética (EthicsPoint) ou 
de outras pessoas identificadas na seção Recursos 
de Compliance do Código. Denúncias sobre assuntos 
rotineiros de recursos humanos não devem ser feitas 
através deste sistema. Você deve continuar agindo por 
meio do departamento de Recursos Humanos nesses 
tipos de questões. 

TEMOS TOLERÂNCIA 
ZERO COM RETALIAÇÃO 

QUESTÃO RÁPIDA
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APRECIE NOSSOS 
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Os Colaboradores protegerão os ativos da Empresa, 
incluindo propriedade intelectual, como marcas 
registradas, planos de negócios, estratégias de 

marketing e dados financeiros não publicados. Os 
ativos da Empresa devem ser usados apenas para fins 

profissionais e de interesse da Empresa.

Os sistemas de comunicação da Empresa, incluindo os 
computadores, redes, acesso à Internet, e-mail, dispositivos 

portáteis, correio de voz e serviços telefônicos, devem ser 
utilizados principalmente para fins profissionais e de interesse da 

Empresa. O uso pessoal breve e ocasional dos sistemas da Empresa 
é aceitável desde que não seja excessivo ou inapropriado, não afete 

o desempenho do trabalho, não perturbe outros e não incorra em 
despesas para a Empresa. De tempos em tempos, a Empresa pode acessar 

e monitorar o uso dos Colaboradores dos sistemas de comunicação da 
Empresa. Sujeitos às leis locais, os colaboradores não devem ter expectativa 
de privacidade com relação às comunicações no local de trabalho ou ao uso 

dos sistemas de comunicação da Empresa. 

PRESER-
VAMOS OS 
ATIVOS DA 

EMPRESA 
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A Empresa cumprirá todos os princípios e regras contábeis válidas, bem como os seus respectivos controles internos, 
incluindo os financeiros. É de responsabilidade de nossos Colaboradores a manutenção, clara, completa, precisa 
e confiável dos registros contábeis e financeiros da Empresa, em fiel observância à legislação aplicável. Qualquer 
tentativa de criar registros falsos ou demonstrações financeiras fraudulentas ou com erro será considerada uma 
violação a este Código. Se você tiver preocupações de boa-fé sobre a precisão ou integridade dos registros contábeis 
ou financeiros, controles internos ou questões de auditoria da Empresa, relate-os ao Comitê de Gestão de Riscos e de 
Auditoria da Empresa ou anonimamente por meio da Linha Ética da Empresa. Não é tolerada retaliação de qualquer 
tipo contra um Colaborador, que de boa-fé, reporte uma preocupação ou faça uma denúncia.

Os Colaboradores devem manter os registros comerciais da Empresa (documentos físicos, bem como aqueles 
armazenados eletronicamente e e-mails) em conformidade com as leis aplicáveis e as políticas de retenção de 
documentos da Empresa. Os Colaboradores nunca devem destruir conscientemente os registros da Empresa 
que possam estar relacionados a qualquer investigação do governo, litígios em andamento ou para os quais um 
memorando de posse de litígios tenha sido distribuído.

MANTEMOS E RETEMOS LIVROS
E REGISTROS PRECISOS 

CONSULTE O CÓDIGO

P: ACREDITO QUE DETERMINADAS DESPESAS DA CUSHMAN & WAKEFIELD NÃO ESTÃO SENDO REGISTRADAS 
COM PRECISÃO NOS LIVROS DA CUSHMAN & WAKEFIELD. O QUE DEVO FAZER?

R: Você deve reportar o problema. A Cushman & Wakefield cumpre todas as leis e regulamentos de valores mobiliários 
aplicáveis, normas contábeis, controles contábeis e práticas de auditoria. Entradas falsas ou enganosas, fundos ou ativos 
não registrados ou pagamentos sem documentação e aprovação apropriadas são estritamente proibidos.

P: FOI-ME PEDIDO QUE RECLASSIFICASSE UM PAGAMENTO DE “COMISSÃO” A UM AGENTE DO GOVERNO PARA 
“DESPESAS GERAIS” EM NOSSOS LIVROS E REGISTROS. O VALOR EM DÓLAR É DE APENAS US$ 100. TUDO BEM?

R: Não. Nossa Política Global de Combate ao Suborno e Corrupção proíbe entradas falsas ou enganosas nos livros e 
registros da Empresa. Este requisito se aplica a todas as transações, independentemente da materialidade financeira.

P: SEI QUE UMA AGÊNCIA GOVERNAMENTAL ESTÁ INVESTIGANDO CERTOS PROBLEMAS DE OPERAÇÕES 
COMERCIAIS NA CUSHMAN & WAKEFIELD. TENHO DOCUMENTOS RELACIONADOS A ESSES PROBLEMAS, MAS 
NUNCA FUI SOLICITADO A FORNECÊ-LOS. POSSO DESTRUÍ-LOS?

R: Não. Os documentos relacionados a uma investigação governamental pendente ou litígios pendentes não podem 
ser destruídos. Sempre que achar que possui documentos relacionados a esses assuntos, entre em contato com o 
Departamento Jurídico da Cushman & Wakefield para determinar a maneira correta de lidar com esses documentos.
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As mídias sociais podem ser uma maneira divertida 
e gratificante de compartilhar sua vida e opiniões 
com familiares, amigos e colegas de trabalho em 
todo o mundo. O uso pessoal das mídias sociais por 
um Colaborador também apresenta certos riscos 
e acarreta certas responsabilidades. Além do uso 
pessoal das mídias sociais, a Empresa incentiva seus 
colaboradores a participarem com responsabilidade 
nessas mídias, como forma de gerar interesse nos 
serviços da Empresa e criar oportunidades de 
negócios, desde que todas as regras e procedimentos 
da Empresa sobre o uso das mídias sociais sejam 
seguidos. Orientações adicionais estão disponíveis no 
Guia de Políticas de Mídia Social da Empresa.

Se você for contatado pela mídia, direcione o 
profissional de mídia ao encarregado de Relações 
Públicas. Os Colaboradores não estão autorizados 
a iniciar contato com a mídia, nem a responder a 
perguntas da mídia sem a devida autorização, de 
acordo com a seção 5 da Política de Mídia Social.

USAMOS AS MÍDIAS 
SOCIAIS COM 
RESPONSABILIDADE 
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SEJA 
RESPONSÁVEL
Evitamos Conflitos de Interesse

Somos Responsáveis com Presentes, Refeições, Entretenimento e 
Doações de Caridade/Patrocínios

Construímos Relacionamentos Transparentes
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EVITAMOS 
CONFLITOS 
DE INTERESSE
A Empresa e os Colaboradores devem sempre evitar situações de 
conflito de interesses ou a sua aparência e, quando esses conflitos 
surgirem, o gestor imediato, ou o Diretor da área de Recursos 
Humanos, ou o Diretor Jurídico ou o de Compliance da sua 
região devem ser imediatamente notificados. Um “conflito de 
interesse” pode ocorrer quando uma pessoa usa seu cargo 
ou sua posição em uma empresa ou utiliza informações 
adquiridas em decorrência de seu trabalho como forma 
de criar um conflito entre seus interesses pessoais e os 
da Empresa e/ou dos clientes dela. Em outras palavras, 
se uma pessoa se deparar com uma situação em que 
tenha dificuldades ou que não haja transparência 
para atuar em nome da Empresa ou de quaisquer 
de seus clientes, de forma imparcial e objetiva, um 
conflito de interesse pode estar presente. Se um 
conflito de interesse – aparência ou o potencial 
para um – surgir, é nossa responsabilidade 
reportar e divulgar esta situação para o 
gestor imediato, ou o Diretor da área de 
Recursos Humanos, ou o Diretor Jurídico 
ou o de Compliance da sua região. Por 
outro lado, se o Colaborador não tem 
certeza se a situação é, de fato, um 
conflito de interesse ou aparência, 
ou se requer que seja reportado 
ou divulgado, ele deve procurar 
auxilio e aconselhamento 
sobre como agir com o 
Diretor Jurídico ou o de 
Compliance da sua região. 
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Muito embora não seja possível elencar todos os cenários que possam originar um conflito de interesse ou sua 
aparência, listamos algumas situações mais comuns que você poderá encontrar em seu dia a dia de trabalho:

QUICK QUESTION

P: FUI CONVIDADO A ATUAR COMO CONSULTOR DE MM DE NOSSOS FORNECEDORES FORA DO HORÁRIO 
COMERCIAL. POSSO FAZER ISSO?

R: Servir como consultor para outra empresa que faz negócios com a Cushman & Wakefield pode criar um conflito 
de interesses. Consequentemente, você deve receber a aprovação da Cushman & Wakefield antes de concordar em 
atuar como consultor.

Para buscar aprovação, envie sua solicitação através do Portal Global de Compliance (GCP = Global Compliance 
Portal). Quando estiver na página inicial do GCP, clique no ícone “Solicitação de aprovação”. Clique no item de linha 
em que você vê o ano atual e seu nome. Selecione a aba aplicável (ou seja, associações ao conselho, atividades 
comerciais externas, familiares e amigos e partes relacionadas) e “Adicionar” uma nova solicitação preenchendo o 
formulário. Depois que sua solicitação for enviada, ela será analisada por um representante de Compliance. 

Investmentos: TA Empresa não tem a pretensão 
ou controla as decisões pessoais de investimentos 
de seus Colaboradores. Contudo, é possível que 
alguns interesses financeiros externos possam  
influenciar – ou possam ser percebidos de forma 
a influenciar – indevidamente as decisões que 
alguns Colaboradores tomam para a Empresa. 
Em geral, investimentos em nossos concorrentes, 
clientes, fornecedores ou quaisquer outros 
parceiros de negócios são aceitáveis, contanto 
que o montante investido não seja significativo 
a ponto de afetar o julgamento imparcial do  
Colaborador. Assim, qualquer Colaborador 
que tenha ou queira adquirir ações ou realizar 
investimentos dessa natureza deve compartilhar 
e divulgar o assunto imediatamente e obter as 
aprovações do Diretor Jurídico ou de Compliance 
local/regional. Do mesmo modo, as políticas 
da Empresa permitem que seus Colaboradores 
desfrutem dos benefícios de investir em 
imóveis, mas ao mesmo tempo exigem que haja 
divulgação e pré-aprovação para determinados 
tipos de investimentos imobiliários. Todos os 
Colaboradores que quiserem realizar este tipo 
de investimento devem entrar em contato com o 
Diretor Jurídico da sua região e seguir as políticas 
regionais aplicáveis, bem como os procedimentos 
devidos em relação a investimentos imobiliários. 

Negócios com a Família e Amigos: Quaisquer 
decisões sobre seleção de fornecedores, 
clientes e outras relações comerciais devem ser 
imparciais. O único critério para toda e qualquer 
decisão sobre os negócios da Empresa devem 
ser os próprios interesses da Empresa (ou 
de seus clientes). Se um parente, próximo ou 
distante, ou amigo de um Colaborador quiser 
ou tiver interesse em fazer negócios com a 
Empresa ou seus clientes, este Colaborador 
não pode participar do respectivo processo de 
seleção, cotação, faturamento ou pagamento, 
além de, necessariamente, compartilhar e 
divulgar a situação por escrito e obter pré-
aprovação do Diretor Jurídico e de Compliance 
da sua região (que deverá ser encaminhada por 
e-mail ao gestor do referido Colaborador).

Oportunidades Corporativas: Nossos 
Colaboradores podem aprender sobre 
oportunidades de negócios em função de 
seu trabalho ou prestação de serviços na 
Empresa. Contudo, não é permitido que esses 
colaboradores usem essas oportunidades para 
obterem benefícios ou vantagens pessoais 
ou encaminhá-las a terceiros, a menos que a 
Empresa tenha decidido não prosseguir, seja 
para a Empresa ou um cliente.
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Outros Empregos: Colaboradores sendo 
contratados ou prestando consultoria para outra 
empresa podem, também, gerar uma situação 
de conflito de interesses. Como regra geral, os 
Colaboradores não podem aceitar ou ter outro 
trabalho que possa interferir em sua capacidade 
de conduzir ou realizar suas atividades laborais 
para a Empresa. Os Colaboradores, em hipótese 
alguma, podem realizar trabalhos externos 
durante o horário do trabalho ou utilizar bens, 
equipamentos, ferramentas ou informações 
da Empresa para outro negócio. É obrigatória 
autorização, por escrito, do Diretor Jurídico ou 
de Compliance da sua região, antes de realizar 
qualquer trabalho externo. Além disso, é vedado 
aos Colaboradores da Empresa aceitar oferta de 
emprego de um fornecedor ou concorrente, sem 
que haja prévia e expressa aprovação do Diretor 
Jurídico ou de Compliance da sua região. 

Relacionamento Pessoal ou com Familiares no 
Local de Trabalho: Colaboradores da Empresa 
não podem gerenciar, supervisionar ou tomar 
decisões sobre o desenvolvimento da carreira 
(incluindo contratação, demissão, promoção 
ou qualquer outro tópico relacionado) em 
relação a qualquer pessoa com quem tenha 
relação ou vínculo familiar ou afetivo. Isto 
porque, a existência de relacionamentos desta 
natureza pode influenciar de forma inadequada 
as decisões de trabalho, ou ser vista ou 
interpretada desta maneira. “Família”, para os 
fins deste Código, inclui membros imediatos da 
família, como cônjuge, filhos, enteados, pais, 
padrastos, irmãos, sogros e outros familiares 
ou parentes. Por relacionamento “pessoal” 
entende-se que são os afetivos ou íntimos, 
como namorado(a), noivo(a) ou parceiro(a) 
amoroso(a). Caso você ou alguém com quem 
você trabalhe esteja em situações de conflito ou 
de aparência de conflito como estas, o Diretor 
Jurídico ou de Compliance da sua região deve 
ser imediatamente notificado.

Atuação em Conselho de Administração: 
É vedado a qualquer Colaborador da Empresa 
atuar em quaisquer conselhos de administração 
de empresa pública. É também vedado a 
qualquer Colaborador da Empresa atuar 
em quaisquer conselhos de administração 
de empresa privada do setor imobiliário. 
Exceções somente poderão ser autorizadas, 
exclusivamente, pelo Diretor Presidente após 
avaliação da área de Ética e Integridade 
(Compliance). Por outro lado, é  facultada aos 
nossos Colaboradores a participação em outros 
conselhos de administração, em conselhos de 
órgãos públicos e/ou aceitar outros cargos no 
serviço público, voluntários ou não-remunerados. 
Para todos os casos em que são permitidos, é 
necessária a aprovação prévia e expressa do 
representante de Compliance da Empresa.

Os colaboradores NÃO precisam obter 
aprovação prévia por escrito de Compliance 
para os seguintes tipos de atividades:

 - Um cargo não remunerado oficial ou 
no conselho de uma entidade sem fins 
lucrativos, a menos que essa entidade 
seja um cliente ou fornecedor/parceiro de 
negócios da Empresa ou seu serviço crie a 
aparência de um conflito de interesses para 
a Empresa.

 - Um cargo não remunerado (eleito ou 
nomeado) em um conselho municipal ou 
distrital, como um conselho de bairro, 
conselho escolar ou conselho de biblioteca.

 - Uma afiliação não remunerada com 
uma associação comercial, associação 
profissional ou outra organização 
relacionada ao seu cargo na Empresa, 
exceto para qualquer afiliação envolvendo 
atividades de lobby.

 - Cargos não remunerados em conselhos de 
cooperativas, associações de condomínios e 
organizações semelhantes relacionadas aos 
imóveis nos quais você reside.
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Presentes, entretenimento e hospitalidade devem ser fornecidos ou aceitos apenas para fins comerciais legítimos e de 
acordo com as políticas da Empresa. Isto porque existe o risco de que tal atividade possa constituir ou ser percebida 
como sendo um suborno ou um ato de corrupção ou fraude. Suborno e corrupção são crimes e que representam 
um enorme risco legal e reputacional para a Cushman & Wakefield e seus Colaboradores. Por esse motivo a nossa 
Empresa estabeleceu regras que regulam o recebimento e a oferta de presentes, entretenimentos e hospitalidades, 
bem como para atividades políticas, doações para a caridade e patrocínios. 

Essas diretrizes estão definidas na Política Global de Combate a Suborno e Corrupção da Empresa. Os 
Colaboradores da empresa devem ler e cumprir essa política. Em suma:

Nas ocasiões em que NÃO houver o envolvimento de um Agente do Governo, os Colaboradores da Empresa só 
podem dar ou receber presentes, entretenimentos ou hospitalidades sem a aprovação prévia de um gerente da 
unidade de negócios e representante de Compliance se:

O entretenimento/hospitalidade estiver avaliado em menos de US $ 1.000 por receptor; ou

For um presente avaliado em menos de US$ 250 por receptor; e

Passar no Teste de ADEQUAÇÃO.  
Observação: consultar a Política Local de presentes, entretenimento e hospitalidade aplicável em seu país/
região, que pode fornecer limites mais restritivos.

Os funcionários não estão autorizados a oferecer, dar ou aceitar:

dinheiro ou equivalentes a dinheiro (por exemplo, qualquer coisa prontamente trocada por dinheiro, como 
vale-presentes, certificados de presentes, vouchers, e excluindo vale-presentes de uma loja/fornecedor 
específico) em quaisquer circunstâncias;

entretenimento de maneira ou configuração inadequada. Isso inclui, sem limitação, clubes ou restaurantes 
que ofereçam entretenimento ou outras atividades que possam ser consideradas inadequadas ou ofensivas. 
Nenhuma atividade comercial deve ser realizada em tais estabelecimentos;

presentes, entretenimento ou hospitalidade que possam ser percebidos como prejudiciais ao julgamento imparcial 
dos negócios, especialmente em relação a uma licitação prevista ou pendente, transação comercial ou semelhante.

SOMOS RESPONSÁVEIS COM 
PRESENTES, REFEIÇÕES, 
ENTRETENIMENTO E DOAÇÕES 
E CARIDADE/PATROCÍNIOS
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ÁRVORE DE DECISÃO 

Fale com o 
Representante de 
Compliance da 
Empresa para obter 
conselhos e as 
próximas etapas

Frequencia

O presente/entretenimento/
hospitalidade envolve 
repetidamente o mesmo doador 
ou receptor em um único ano civil?

Intenção

A intenção é outra além de 
construir relacionamento ou 
promover a Empresa? Isso viola 
as leis aplicáveis ou a política da 
Empresa do receptor?

Sim/
Pouco Claro

Não

Não

Não Sim

Presente Entretenimento/
Hospitalidade

Sim Não

Não

Sim/Pouco Claro

Sim/Pouco Claro

Momento

é dado ou recebido pouco antes 
de uma decisão de negócios 
que possa beneficiar o doador 
ou receptor? Existe um lance 
programado, licitação, proposta, 
renovação/negociação de contrato 
ou semelhante em andamento 
no momento em que é dado ou 
recebido?

Você está dando / recebendo um presente, 
entretenimento ou hospitalidade?

Sem necessidade 
de aprovação

Você deve obter aprovação prévia por escrito 
de um gerente de unidade de negócios e 

Representante de Compliance da Empresa.

O presente está avaliado em 
US$ 250 ou menos?

O entretenimento/hospitalidade está 
avaliado em US$ 1.000 ou menos?

TESTE DE ADEQUAÇÃO

Antes de aceitar ou dar um presente, entretenimento 
ou hospitalidade, os Colaboradores devem aplicar o 
bom senso e avaliar o seguinte:

Frequência
 - Envolve repetidamente o mesmo doador ou 

receptor em um único ano civil?
 - A frequência é razoável considerando 

o valor do presente, entretenimento ou 
hospitalidade?

Intenção
 - A intenção é algo diferente de construir 

relacionamento ou promover a Empresa? 
 - É consistente com as leis aplicáveis? 
 - O receptor tem permissão para aceitá-lo de 

acordo com as políticas da Empresa?

Momento
 - É dado ou recebido pouco antes de ser 

tomada uma decisão de negócios que possa 
beneficiar o doador ou receptor?

 - Existe um lance programado, licitação, 
proposta, renovação/negociação de contrato 
ou semelhante em andamento no momento 
em que é dado ou recebido?

Nas situações em que envolver um agente público, 
os Colaboradores somente poderão dar ou receber 
presentes, entretenimento ou hospitalidade de acordo 
com a Seção 4 da Política Global de Combate ao 
Suborno e Corrupção e com aprovação prévia e expressa 
do Diretor Jurídico ou de Compliance da sua região (os 
quais deverão consultar o Chief Ethics and Compliance 
Officer – Diretor Executivo de Ética e Integridade Global).

As doações para caridade feitas pela Empresa só podem 
ser realizadas de acordo com a seção 4 da Política Global 
de Combate ao Suborno e Corrupção e com aprovação 
prévia e expressa da pessoa responsável, de acordo com a 
Política de Delegação de Autoridade e a Política Global 
de Contribuições e Patrocínios Beneficentes.
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P: QUERO DAR A UMA DE NOSSAS MELHORES CLIENTES 
UM PRESENTE ESPECIAL PARA AGRADECER. TENHO 
ACESSO A ALGUNS INGRESSOS DE TORNEIOS DE TÊNIS 
QUE SEI QUE ELA APRECIARIA, MAS ACHO QUE É CONTRA 
A POLÍTICA DA EMPRESA DELA ACEITAR OS INGRESSOS. 
SE ELA NÃO SE IMPORTAR COM A POLÍTICA, POSSO DAR 
A ELA OS INGRESSOS?

R: Não. Se você sabe que dar um presente viola a política da 
empresa do receptor, você não pode dar o presente. Assim 
como queremos que os outros respeitem nossas normas, 
respeitaremos as deles. 

P: DIGAMOS QUE ME SEJA OFERECIDO UM PRESENTE 
QUE CONSIDERO QUE NÃO DEVO RECEBER, MAS SERIA 
EMBARAÇOSO RECUSAR... O QUE DEVO FAZER?

R: É por isso que as diretrizes para presentes exigem bom 
julgamento e divulgação – cada situação pode ser muito 
diferente. Você deve sempre recusar um presente e devolve-
lo com uma nota de agradecimento. Se você não tiver certeza 
se é inadequado, informe seu supervisor ou departamento

jurídico/de Compliance para buscar orientação e discutir as 
próximas etapas. 

P: UM CLIENTE COM QUEM TRABALHO DE FORMA 
PRÓXIMA RECENTEMENTE ME PRESENTEOU COM UM 
VALE-PRESENTE DE US$ 300 E UMA PLACA POR UM 
SERVIÇO EXCELENTE. POSSO FICAR COM ISSO?

R: Agradeça ao cliente e mantenha a placa; no entanto, é 
contra a política da Empresa aceitar dinheiro ou equivalentes 
a dinheiro, como certificados de presente de clientes. 

P: RECEBI UMA CESTA CARA DE FRUTAS DE UM 
FORNECEDOR COMO PRESENTE. EU NÃO SOLICITEI O 
PRESENTE. O QUE DEVO FAZER?

R: Informe o seu supervisor que o presente foi recebido. 
Quando for impraticável devolver o presente, ele deve ser 
compartilhado com outras pessoas na área de trabalho ou 
pode ser dado a uma organização de caridade. 

CONSULTE O CÓDIGO
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A Cushman & Wakefield age de forma ética e 
responsável, porque é a coisa certa a fazer. As práticas e 
ações de negócios de nossos fornecedores têm reflexo 
na empresa, sua reputação e marca.

Desenvolvemos Princípios de Conduta Comercial de 
fornecedores para esclarecer nossas expectativas 
nas áreas de integridade nos negócios, práticas 
trabalhistas, saúde e segurança e gerenciamento 
ambiental. Fornecedores que negociam com a Cushman 
& Wakefield ou agem em nome da empresa ou de seus 
clientes devem seguir esses princípios.

As violações de nossos Princípios de Conduta 
nos negócios resultarão em uma revisão de nosso 
relacionamento comercial, incluindo o término do 
relacionamento, de acordo com nossos direitos 
contratuais e a lei aplicável. Esses princípios estão 
descritos na íntegra na Política Global de Integridade 
de Fornecedores e Parceiros de Negócio da Empresa.

CONSTRUÍMOS 
RELACIONAMENTOS 

TRANSPARENTES  

P: EU ESTAVA EM UM FORNECEDOR ONTEM E ELA ME 
DISSE QUE PAGAVA UM AGENTE DO GOVERNO PARA 
EVITAR ALFÂNDEGA E IMPOSTOS SOBRE AS PEÇAS 
QUE NOS FORNECE PARA OS LOCAIS DE NOSSOS 
CLIENTES. EU SEI QUE ISSO ECONOMIZA DINHEIRO 
PARA NOSSOS CLIENTES, MAS É CORRETO?

R: Não. A Cushman & Wakefield só negocia com pessoas 
que conduzem negócios de forma ética e legal. Todos 
os fornecedores devem cumprir as normas do Código e 
da lei. Pagar agentes do governo é suborno e viola a lei. 
Você deve denunciar essa conduta imediatamente.

QUESTÃO RÁPIDA
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TRANSACIONE 
DE MANEIRA 
JUSTA
Competimos de Forma Justa

Cumprimos as Leis de Sanções Econômicas

Não Negociamos com Informações Privilegiadas

Não Toleramos Suborno

Não Fazemos Doações Políticas nem Fazemos Lobby

Seguimos as Leis de Privacidade

Protegemos Informações Confidenciais

Não nos Envolvemos em Lavagem de Dinheiro

Respeitamos os Direitos de Propriedade 
Intelectual de Terceiros

Não nos Envolvemos em Evasão Fiscal

A Empresa sempre realizará 
negócios de forma ética, 

legal e cumprirá todas as leis e 
regulamentos locais em relação as 

suas operações e as de seus clientes. 
Caso a política interna da Empresa 
seja mais restritiva e conservadora 
do que o exigido pela legislação ou 

regulamentação local, é esperado que 
os Colaboradores da Empresa sigam a 

orientação mais rígida.
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A lei de livre concorrência regula a conduta das 
organizações para promover uma concorrência justa 
para os consumidores.

A Empresa cumprirá todas as leis de livre concorrência 
(incluindo aquelas que proíbem a fixação de preços e 
discriminação de preços) e se envolverá em negociações 
justas. Ninguém, em nome da nossa Empresa, pode obter 
vantagem indevida de quem quer que seja, incluindo 
concorrentes, através de manipulação, deturpação 
intencional, depreciação ou uso inadequado de 
informações confidenciais. As leis de livre concorrência 
visam proteger, fortalecer e promover a concorrência. 
Essas leis são complexas. Se você não tiver certeza sobre 
quais são as práticas adequadas ou não souber como 
agir, consulte o Diretor Jurídico ou o de Compliance da 
sua região antes de tomar qualquer atitude ou decisão.

COMPETIMOS DE FORMA JUSTA 

P: FUI SOLICITADO A INFORMAR UM FORNECEDOR 
QUE ELE DEVE PARAR DE DESCONTAR SEUS SERVIÇOS 
OU A CUSHMAN & WAKEFIELD SERÁ FORÇADA A 
CONSIDERAR OUTRAS OPÇÕES. TUDO BEM?

R: Não. Os fornecedores podem definir seus preços pela 
prestação de serviços em qualquer nível que escolherem. 
Se a Cushman & Wakefield concordar com o fornecedor 
ou forçá-lo a vender a determinados preços, seria ilegal 
a fixação de preços sob as leis de livre concorrência. 
Qualquer conduta do pessoal da Cushman & Wakefield 
seria uma violação do Código. Você deve entrar em 
contato com o Departamento Jurídico da Cushman & 
Wakefield se tiver alguma dúvida. 

QUESTÃO RÁPIDA
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Em observância com os programas norte-
americanos e outros aplicáveis relacionados a 
sanções econômicas, a Cushman & Wakefield está 
proibida de realizar negócios com determinados 
governos, indivíduos e entidades que estejam 
localizados em certas regiões, que façam negócios 
com certos cidadãos ou agentes de alguns países 
em específico. Deve-se considerar que a legislação 
local, por vezes, pode conflitar com a de outros 
países e é por esta razão que você deve entrar 
em contato previamente com o Representante 
Jurídico ou de Compliance da sua região. E vedado 
à Empresa participar de boicotes, a menos que 
haja sanção (autorização) do governo dos Estados 
Unidos da América. Se você for convidado ou 
aliciado a participar de um boicote, você deve 
imediatamente relatar o fato ao Representante 
Jurídico ou de Compliance da sua região. 

CUMPRIMOS 
AS LEIS DE 
SANÇÕES 
ECONÔMICAS
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Informações privilegiadas são informações relevantes 
(importantes) e não públicas.

É uma violação das leis de valores mobiliários que 
qualquer Colaborador em posse de informações 
materiais não públicas (ou sensíveis ao preço) sobre 
um emissor compre ou venda valores mobiliários desse 
emissor ou forneça a outras pessoas essas informações 
ou recomende que eles comprem ou vendam valores 
mobiliários desse emissor. Os colaboradores e 
representantes (e pessoas de fora com quem estão 
associados) que possuem informações privilegiadas 
podem negociar legalmente no mercado depois que as 
informações se tornarem públicas por meio de canais 
estabelecidos. Além disso, diretores e certos executivos 
e colaboradores que têm, ou provavelmente tenham, 
acesso regular ou especial a essas informações não 
podem comprar, vender ou realizar qualquer transação 
com valores mobiliários da Empresa, exceto durante 
períodos pré-estabelecidos de janela aberta, sujeitos 
a determinadas exceções limitadas. Em algumas 
jurisdições, certos negócios da Empresa podem ter 
políticas adicionais relacionadas a questões de valores 
mobiliários e/ou podem estar sujeitos a regulamentação 
governamental ou leis adicionais, como aquelas que se 
aplicam a corretores ou gerentes de investimentos. Você 

NÃO NEGOCIAMOS 
COM INFORMAÇÕES 
PRIVILEGIADAS 

QUESTÃO RÁPIDA

deve entender se quaisquer políticas ou leis adicionais 
se aplicam às suas atividades profissionais e o que é 
necessário para realizar seu trabalho em conformidade 
com elas. Orientações adicionais podem ser 
encontradas na Política de Informações Privilegiadas 
na empresa.

P: RECEBI INFORMAÇÕES SOBRE O DESEMPENHO 
FINANCEIRO DA CUSHMAN & WAKEFIELD QUE AINDA 
NÃO SÃO PÚBLICAS. POSSO INFORMAR MEU AMIGO 
SOBRE ESSAS INFORMAÇÕES PARA QUE ELE POSSA 
TIRAR PROVEITO DELAS NEGOCIANDO AÇÕES DA 
CUSHMAN & WAKEFIELD?

R: Absolutamente não. Essas informações são 
consideradas “internas” e “não públicas” que não podem 
ser divulgadas. Negociar ações com essas informações 
ou fornecer dicas para outras pessoas é uma violação 
grave das leis de valores mobiliários dos EUA e 
possivelmente de outras leis de outros países.
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NÃO TOLERAMOS SUBORNO

A Empresa está comprometida em cumprir todas as 
leis e regulamentos contra a corrupção e garantir que 
os colaboradores não participem de atividades que 
colocam a Empresa em risco.

Nossos negócios nos colocam em contato com partes 
como intermediários, parceiros de joint venture, afiliadas, 
consultores e fornecedores. Também interagimos com 
colaboradores do governo local, estadual e federal. Seja 
pagando em dinheiro para ganhar ou manter negócios, 
dando um presente extravagante, pagando por viagens 
ou entretenimento de luxo ou até dando pequenas 
quantias para obter resultados mais rápidos – os 
subornos são ilegais em todo o mundo.

Suborno é qualquer presente, pagamento ou outro 
benefício que seja oferecido ou dado com a intenção de 
induzir uma conduta imprópria por parte do receptor 
ou garantir uma vantagem indevida ou  imprópria. Um 
suborno real não precisa ser feito: solicitar ou oferecer 
suborno é ilegal.

As ofensas ao fazer ou receber subornos se aplicam 
a funcionários do governo ou a outros funcionários 
públicos e, em algumas jurisdições, a pessoas ou 
empresas privadas. Um presente, pagamento ou 

hospitalidade dado a um colaborador de uma empresa 
privada com a intenção de fazê-lo agir de forma 
contrária às suas obrigações para com o empregador é 
suborno.

Antes de oferecer ou aceitar algo de valor, consulte a 
Política Global de Combate ao Suborno e Corrupção. 

QUESTÃO RÁPIDA

P: UM DE NOSSOS APRESENTADORES EM UM PAÍS 
ESTRANGEIRO ME INFORMOU QUE PAGOU A UM 
AGENTE DO GOVERNO UMA REUNIÃO PARA PROMOVER 
A VENDA DE NOSSOS SERVIÇOS. TUDO BEM?

R: Não. A Lei de Práticas Corruptas no Exterior (“FCPA”) 
torna crime qualquer empresa norte-americana, qualquer 
colaborador de uma empresa norte-americana e qualquer 
subsidiária de uma empresa norte-americana que usar 
suborno como forma de obter favores com qualquer agente 
do governo em conexão com qualquer venda de serviços 
nos EUA. A lei se aplica se o ato ocorrer dentro ou fora 
dos EUA, se estiver relacionado à venda dos serviços da 
Cushman & Wakefield. Você deve denunciar esta violação, 
internamente ou através da Linha Ética (EthicsPoint).
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Doações políticas em nome da Empresa são proibidas.

Os Colaboradores são livres para expressar suas crenças 
e apoiar as causas políticas que são importantes para 
eles. Para proteger nossa marca e reputação, no entanto, 
é importante que os Colaboradores nunca usem os 
recursos da Cushman & Wakefield para essas atividades.

A Cushman & Wakefield não se envolve em atividades 
de lobby, incluindo, mas não se limitando a atividades de 
lobby que exigiriam registro de acordo com a legislação 
local, estadual ou federal.

A filiação a organizações comerciais que se envolvem 
em esforços de lobby não é proibida. A empresa não irá, 
entretanto, pagar qualquer parcela das taxas de afiliação 
atribuíveis aos esforços de lobby da organização.

PARA SE ENVOLVER ETICAMENTE 
EM ATIVIDADES POLÍTICAS
 - Apoie causas políticas e cívicas em seu tempo livre, 

às suas próprias custas e de acordo com as leis 
federais e estaduais/provinciais.

 - Não use ou empreste recursos da Cushman & 
Wakefield para fazer contribuições diretas ou indiretas 
a candidatos a cargos ou organizações políticas.

 - Não coaja outros Colaboradores ou parceiros de 
negócios a participarem de conversas, ações ou 
campanhas políticas.

 - Sempre deixe claro que suas opiniões e declarações 
políticas são suas e não as da Cushman & Wakefield.

 - Os Colaboradores só podem participar de funções 
político-partidárias em nome da Empresa por 
motivos comerciais legítimos e com a aprovação 
prévia do Departamento Jurídico.

SAIBA MAIS: FAZER LOBBY
Fazer Lobby significa qualquer tipo de defesa ou 
atividade com o objetivo de influenciar um agente do 
governo. As leis federais e estaduais/provinciais, junto 
com alguns governos locais, têm requisitos específicos 
de registro e relatório para lobby. Para garantir a 
conformidade, você deve consultar o Diretor Executivo 
Global de Ética e Compliance antes de:

 - Entrar em contato com qualquer agente do 
governo para defender uma posição para ou em 
nome da Cushman & Wakefield.

 - Celebrar um contrato com terceiros para auxiliar 
a Cushman & Wakefield nos esforços de lobby.

 - Contratar os serviços de funcionários públicos 
atuais ou antigos com a intenção de influenciar 
as decisões governamentais que afetam os 
negócios.

 - Envolver-se em qualquer outra atividade 
para influenciar um agente do governo sobre 
um assunto que possa afetar os negócios da 
Cushman & Wakefield. Isso inclui legislação, 
regulamentação da agência, atividade de 
aquisição ou a concessão ou os termos de um 
contrato governamental.

NÃO FAZEMOS 
DOAÇÕES POLÍTICAS 
NEM FAZEMOS LOBBY
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A Empresa respeita as informações pessoais e a privacidade 
de seus colaboradores, acionistas, fornecedores, contratados, 
parceiros comerciais, clientes e outros participantes do local 
de trabalho. O acesso a informações pessoais é permitido 
apenas para Colaboradores autorizados com motivos 
comerciais legítimos para acessar essas informações e está 
sujeito a qualquer lei de proteção de dados aplicável. 

A Empresa coleta, utiliza e descarta informações 
pessoais e comerciais apenas conforme necessário 
para os fins de condução de seus negócios. 
Todas as informações coletadas, usadas e 
descartadas na condução de nossos negócios 
são tratadas como informações privadas e 
confidenciais, de acordo com os requisitos 
legais relevantes dos países em que opera. 
Orientações adicionais estão disponíveis 
na Política Global de Privacidade no 
Local de Trabalho e na Política Global 
de Privacidade e Confidencialidade 
de Clientes/Terceiros da Empresa.

SEGUIMOS 
AS LEIS DE 
PRIVACIDADE 
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Espera-se que os Colaboradores tratem todo o conhecimento e informações relacionados a todos os aspectos dos 
negócios da Empresa como estritamente confidenciais. No caso de um Colaborador deixar a Empresa, ele/ela tem 
uma obrigação contínua de não usar as informações confidenciais da Empresa de nenhuma maneira, incluindo aliciar 
Colaboradores ou clientes da Empresa.

Se um Colaborador tomar conhecimento de qualquer uso não autorizado ou divulgação de informações 
confidenciais, deverá notificar imediatamente seu gerente, profissional de recursos humanos ou representante jurídico 
ou de Compliance regional.

PROTEGEMOS INFORMAÇÕES 
CONFIDENCIAIS

CONSULTE O CÓDIGO

P: UM AMIGO ME PERGUNTOU SE EU PODERIA CONFIRMAR UM BLOG NA INTERNET QUE ALEGAVA QUE A 
CUSHMAN & WAKEFIELD ESTÁ ADICIONANDO UMA NOVA LINHA DE NEGÓCIOS DURANTE O PRÓXIMO ANO 
FISCAL. DEVO DIZER A ELE O QUE SEI?

R: Não. Os planos de negócios e as novas informações de lançamento da linha de serviço são confidenciais e 
informações exclusivas da Cushman & Wakefield e não devem ser discutidas com ninguém fora da Cushman & 
Wakefield, a menos que a Cushman & Wakefield já tenha tornado essa informação pública. Se você tiver dúvidas 
sobre se uma questão foi tornada pública, entre em contato com o Departamento Jurídico da Cushman & Wakefield.

P: RECEBI UMA LIGAÇÃO DE ALGUÉM DE FORA DA CUSHMAN & WAKEFIELD PEDINDO PARA CONFIRMAR A 
CONDIÇÃO FINANCEIRA DE UMA DE NOSSAS UNIDADES DE NEGÓCIOS. O QUE DEVO FAZER?

R: Você deve encaminhar a ligação para Relações com Investidores. A solicitação pode estar necessitando de 
informações financeiras confidenciais que não podem ser divulgadas no momento.

A Empresa protegerá e respeitará todas as informações confidenciais, privadas ou confidenciais de seus clientes, 
incluindo o cumprimento de quaisquer restrições ou obrigações contratuais com as quais concordamos com nossos 
clientes. Não discutiremos ou divulgaremos informações de clientes fora da Empresa sem a devida autorização para 
fazê-lo. As comunicações externas da empresa, incluindo mídia, mídia social, relatórios de pesquisa, blogs, boletins e 
afins, não discutirão nossos clientes, suas práticas comerciais ou fornecerão uma opinião sobre suas discussões sem 
permissão explícita por escrito do cliente.
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A Empresa cumprirá todas as leis aplicáveis de combate à 
lavagem de dinheiro que visam  garantir que o dinheiro não 
seja “lavado” para ocultar atividades criminais relacionadas, 

inclusive relacionadas à responsabilidade fiscal. Jamais 
iremos nos envolver, conscientemente, em um esquema para 

lavar dinheiro. Envidaremos os razoáveis esforços para nos 
familiarizarmos com nossos clientes e parceiros de negócios 

a fim de mitigarmos o risco de sermos utilizados como um 
meio desconhecido para esconder ou lavar dinheiro.

NÃO NOS 
ENVOLVEMOS 
EM LAVAGEM 
DE DINHEIRO 
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A Empresa cumprirá todas as leis de direitos autorais, propriedade intelectual, sigilo empresarial/industrial, marcas e 
patentes que sejam aplicáveis ao nosso negócio. Não baixaremos ou instalaremos materiais, tais como imagens gráficas, 
fotografias, arquivos de vídeo, áudio ou outros documentos protegidos por direitos autorais, a menos que tenhamos 
licença ou permissão expressa para utilizá-los. Sempre obteremos permissão do proprietário dos direitos autorais antes 
de transmitir um material protegido por direitos autorais (incluindo mas não limitado a logotipos, marcas comerciais e 
marcas de serviço) a terceiros ou publicá-lo na Internet a partir das redes ou computadores da empresa. 

RESPEITAMOS OS DIREITOS 
DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL DE TERCEIROS 

 CÓDIGO GLOBAL DE CONDUTA NOS NEGÓCIOS | 33

MENSAGEM DO NOSSO CEO

SOBRE A CUSHMAN & WAKEFIELD

AVALIE SUA CONDUTA

APRECIE NOSSOS ATIVOS 

SEJA RESPONSÁVEL 

TRANSACIONE DE MANEIRA JUSTA 

Competimos de Forma Justa

Cumprimos as Leis de Sanções Econômicas

Não Negociamos com 
Informações Privilegiadas

Não Toleramos Suborno

Não Fazemos Doações Políticas nem 
Fazemos Lobby

Seguimos as Leis de Privacidade

Protegemos Informações Confidenciais

Não nos Envolvemos em Lavagem 
de Dinheiro

Respeitamos os Direitos de Propriedade 
Intelectual de Terceiros

Não nos Envolvemos em Evasão Fiscal

CUIDAR DE NOSSAS COMUNIDADES  

ITENS DE FECHAMENTO



Não é aceitável que os Colaboradores: 

 - Envolvam-se em qualquer forma de facilitar a Evasão Fiscal 

 - Auxiliem, incitem, aconselhem ou obtenham a prática de uma infração de evasão fiscal por outra pessoa; 

 - Deixem de comunicar prontamente qualquer pedido ou exigência de qualquer terceiro para facilitar a Evasão 
Fiscal fraudulenta por outra pessoa; ou 

 - Envolvam-se em qualquer outra atividade que possa levar à violação deste Código; ou 

 - Ameacem ou retaliem outro indivíduo que se recusou a cometer Evasão Fiscal ou que levantou questões 
referentes a este Código; ou 

 - Estejam envolvidos em qualquer parte da prática de um crime, de acordo com as leis de qualquer país no 
qual fazemos negócios, consistindo em estar conscientemente preocupado ou tomar medidas com vista à 
evasão fiscal fraudulenta.

Evasão fiscal significa uma ofensa de fraude à receita pública ou evasão fiscal fraudulenta em qualquer país em que 
fazemos negócios e é normalmente uma ofensa criminal. A ofensa requer um elemento de fraude, o que significa que 
deve haver ação deliberada ou omissão com intenção desonesta. 

Facilitação de Evasão Fiscal significa estar conscientemente preocupado com, ou tomar medidas com vista a, a 
evasão fiscal fraudulenta em qualquer país no qual fazemos negócios por outra pessoa, ou auxiliando, incitando, 
aconselhando ou procurando a prática desse delito. A facilitação da evasão fiscal é uma ofensa criminal, quando feita 
de forma deliberada e desonesta.

NÃO NOS ENVOLVEMOS 
EM EVASÃO FISCAL 
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CUIDAR DE 
NOSSAS 
COMUNIDADES
Estamos Comprometidos com a Igualdade

Não Toleramos Assédio

Respeitamos os Direitos Humanos

Mantemos os Colaboradores Seguros

Protegemos o Meio Ambiente
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Nós nos trataremos com respeito e dignidade. Queremos e nos empenhamos para atrair, reter e desenvolver uma equipe 
de trabalho altamente qualificada, diversificada e dedicada. As decisões quanto à contratação de pessoas são baseadas 
em qualificação, desempenho e habilidades e serão realizadas em conformidade com as leis trabalhistas aplicáveis.

Não discriminamos e não permitimos que nossos Colaboradores ou terceiros discriminem outros colaboradores ou 
candidatos por causa de sexo, raça, cor, origem nacional, ascendência, cidadania, religião, idade, capacidade física 
ou mental, condição médica, informações genéticas, gravidez, orientação sexual, identidade ou expressão de gênero, 
estado de veterano ou estado civil, ou qualquer outra base protegida por lei.

A Cushman & Wakefield também respeita os direitos de seus Colaboradores de ingressar em organizações 
trabalhistas ou abster-se de fazê-lo e seguir todas as leis aplicáveis. A Empresa cumpre com as leis de salários e horas 
e práticas trabalhistas justas para nossos colaboradores.

ESTAMOS COMPROMETIDOS 
COM A IGUALDADE
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NÃO TOLERAMOS 
ASSÉDIO
Estamos comprometidos em prevenir qualquer tipo de assédio 
no ambiente de trabalho. Esse comportamento, seja verbal, 
físico, virtual ou visual, é proibido. O assédio pode variar desde 
um comentário, ação ou ato físico inoportuno, de cunho sexual 
até a uma observação, piada ou gesto ofensivo. Atos de violência 
ou intimidação física, incluindo ameaças de qualquer natureza, 
são proibidos. Não é tolerada retaliação de qualquer tipo contra 
um Colaborador que faz uma queixa, de boa-fé, sobre assédio. 
Na verdade, não toleramos retaliação para quaisquer denúncias 
feitas de boa-fé. Quaisquer Colaboradores envolvidos em 
atos de retaliação, ainda que de forma velada, também estarão 
sujeitos a ações disciplinares, que podem incluir até demissão.

Todos nós somos responsáveis por mantermos o nosso 
local de trabalho seguro e protegido, em obediência às 
leis e políticas de saúde e segurança aplicáveis. Você deve 
imediatamente informar quaisquer acidentes, ferimentos 
ou condições inadequadas ou inseguras de trabalho para o 
Departamento ou gerente responsável. Orientações adicionais 
podem ser encontradas na Política Global Contra Assédio e 
Discriminação da Empresa.

\ 

P: MEU COLEGA DE TRABALHO TEM FEITO COMENTÁRIOS 
INDESEJADOS DE NATUREZA SEXUAL QUE ME DEIXAM 
DESCONFORTÁVEL. O QUE DEVO FAZER?

R: A Cushman & Wakefield proíbe qualquer tipo de assédio por 
parte dos membros da equipe e nós incentivamos que você 
denuncie esse comportamento.

QUESTÃO RÁPIDA
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RESPEITAMOS OS 
DIREITOS HUMANOS
A Empresa promove os direitos humanos, mantendo os princípios do Pacto Global da ONU em nossas práticas comerciais.

Conduzimos negócios com integridade, honestidade e transparência e aderimos aos seguintes princípios:

 - Fornecer condições de trabalho seguras, saudáveis e compatíveis.

 - Manter a consciência e cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis dos países onde operamos

 - Incentivar uma força de trabalho diversificada e fornecer um local de trabalho livre de discriminação, assédio 
ou qualquer outra forma de abuso

 - Tratar os colaboradores de maneira justa, inclusive com relação a salários, horário de trabalho e benefícios

 - Proibir todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório

 - Proibir o uso de trabalho infantil

Além disso, nossas políticas exigem a aderência aos limites mínimos de idade no emprego definidos por lei ou 
regulamento e a proibição de crianças que executam trabalhos que as expõem a riscos físicos indevidos que podem 
prejudicar o desenvolvimento físico, mental ou emocional ou interferir indevidamente em suas necessidades escolares.

Servidão involuntária, escravidão ou práticas semelhantes ao trabalho forçado não têm lugar nas operações da Empresa. 
A Empresa tem tolerância zero em relação à escravidão e ao tráfico de pessoas, e a política da Cushman & Wakefield 
proíbe todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório. Também estamos comprometidos em garantir o cumprimento 
com todas as leis de escravidão moderna aplicáveis, como a Lei da Escravidão Moderna do Reino Unido de 2015.
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https://www.cushmanwakefield.com/en/modern-slavery-act


Nossos Colaboradores têm direito a um local de 
trabalho seguro que os proteja de riscos e perigos 
à segurança. Ao mesmo tempo, eles também têm 
a responsabilidade de realizar seu trabalho com 
segurança, observando todas as políticas e 
procedimentos de segurança e se manifestando 
para garantir que riscos potenciais à segurança 
sejam identificados e eliminados. A Cushman 
& Wakefield está comprometida em agir de 
acordo com todas as leis, regulamentos de 
segurança aplicáveis e nossos próprios 
padrões de segurança rigorosos em todas 
as nossas localizações ao redor do 
mundo. Consulte nossa Política Global 
de Saúde e Segurança para obter 
orientações adicionais.

MANTEMOS OS 
COLABORADORES 
SEGUROS
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A Empresa cumpre com todos os regulamentos ambientais aplicáveis no que se refere às operações da Empresa e 
de seus clientes. Nós descartamos quaisquer resíduos que sobrarem das operações da Empresa de maneira legal. 
Qualquer situação prejudicial que ocorra nas instalações da Empresa deve ser imediatamente  comunicada ao 
gerente ou supervisor apropriado. Nosso compromisso de ser uma empresa responsável pelo meio ambiente está 
descrito em nossa Política Global Ambiental.

PROTEGEMOS O MEIO AMBIENTE
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ITENS DE 
FECHAMENTO
Documentos de Apoio

Recursos de Compliance
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DOCUMENTOS 
DE APOIO
Os Colaboradores também devem ler cumprir as seguintes 

políticas da Empresa:

 - Política de Delegação de Autoridade

 - Política Global de Combate ao Suborno e Corrupção

 - Política Global de Conflitos de Interesse

 - Política Global de Sanções Econômicas

 - Política Global de Denúncias

 - Política de Mídias Sociais

 - Política Global de Due Diligence

 - Política Global de Integridade de Fornecedores/
Parceiros de Negócios

 - Política de Uso Apropriado

 - Política Global de Privacidade e 
Confidencialidade de Clientes/Terceiros

 - Política Global de Privacidade no Local de Trabalho

 - Política Global de Contribuições 
e Patrocínios Beneficentes 

 - Política de Informações Privilegiadas.

Embora este Código esteja disponível em vários idiomas 
no CONNECT, o texto em inglês prevalecerá em caso de 
quaisquer discrepâncias na interpretação das diferentes 
versões do Código.
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https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/DELEGATION%20OF%20AUTHORITY%20TABLE%2024Oct18.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Global%20Anti-Bribery%20%20Corruption%20Policy.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Conflicts%20of%20Interest%20Policy%20-%20January%202018.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Economic%20Sanctions%20Policy%20-%20January%202018.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Global%20Whistleblower%20Policy.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/BrandCenter/Social%20Media%20Policy%20Guide.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Due%20Diligence%20Policy%20-%20January%202018.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Vendor%20Supplier%20Integrity%20Policy%20-%20January%202018.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Vendor%20Supplier%20Integrity%20Policy%20-%20January%202018.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/teams/ITSecurity/AllEmployee/Appropriate%20Use%20Policy%20Edition%203.6.pdf?csf=1&web=1&e=KtXeHa
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Client%20Third%20Party%20Privacy%20and%20Confidentiality%20Policy.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/Global%20Client%20Third%20Party%20Privacy%20and%20Confidentiality%20Policy.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Global%20Workplace%20Privacy%20Policy%20-%20January%202020.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Charitable%20Contributions%20and%20Sponsorships%20Policy.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Charitable%20Contributions%20and%20Sponsorships%20Policy.pdf
https://cushwake1.sharepoint.com/Resources/secured%20Insider%20Trading%20Policy-%20December%202018.pdf


RECURSOS DE COMPLIANCE
PARA: RECURSO:

Denúncias de violações do Código de Conduta
EthicsPoint (Linha Ética de denúncias da C&W), gestão local, 
seu representante jurídico/de compliance regional ou os 
profissionais de recursos humanos

Questões jurídicas O seu representante legal da linha de serviço

Aprovações por escrito e orientações sobre 
questões de compliance

Seu representante de compliance regional e o Portal Global 
de Compliance

Perguntas sobre nosso Código Global de Conduta 
nos Negócios

Seu representante de compliance regional

Procedimentos e diretrizes de políticas 
relacionadas a RH

Seu parceiro de negócios regional de Recursos Humanos

Perguntas sobre Informações Privilegiadas Diretor Jurídico Corporativo

Última Revisão: Janeiro de 2022
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https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/15544/phone.html
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Regional%20Compliance%20Contacts.pdf?csf=1&web=1&e=C9LMAr
https://euapps.cushwake.com/compliance/default.aspx
https://euapps.cushwake.com/compliance/default.aspx
https://cushwake1.sharepoint.com/:b:/r/Resources/Regional%20Compliance%20Contacts.pdf?csf=1&web=1&e=C9LMAr

