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Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Mensagem do 
Conselho de 

Administração

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

O Conselho de Administração é responsável por 
estabelecer expectativas claras e padrões elevados 
de comportamento ético em toda a CBRE. Os 
comportamentos éticos inspiram confiança, 
reforçam a reputação da empresa e ajudam-nos 
a atrair clientes de topo e talento, e a construir 
carreiras gratificantes para as pessoas que 
trabalham connosco.

O Regulamento de Conduta Profissional 1 é a base 
do Programa de Ética e Compliance da nossa 
empresa. Dependemos dele para reforçar os nossos 
valores RISE - Respeito, Integridade, Serviço 
e Excelência - e assegurar o cumprimento das 
políticas da empresa e das leis e regulamentos que 
se aplicáveis a nível mundial. 

Todas as pessoas associadas à CBRE, incluindo o 
Conselho de Administração e a Direção Executiva, 
devem ler e compreender o Regulamento de 
Conduta Profissional e refletir os seus valores e 
políticas no desempenho das suas funções. Se 
todos nós o fizermos todos os dias sem exceções, 
continuaremos a distinguir a CBRE como a 
empresa que proporciona os melhores resultados 
aos clientes, colaboradores, acionistas e às nossas 
comunidades.

O sucesso da CBRE depende de vivermos à altura 
dos valores estabelecidos no Regulamento de 
Conduta Profissional

Agradecemos muitíssimo o seu apoio.

1 Adotados em 2004; atualizados em 2011, 2019 e 2021.

Do Conselho de 
Administração

Todos nós 
desempenhamos 

um papel 
essencial na 
manutenção 

de uma cultura 
ética na CBRE e 
o Regulamento 

de Conduta 
Profissional é o 

nosso guia.

Linha superior (da esquerda para a direita): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny. 
Linha inferior (da esquerda para a direita): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Mensagem do CEO

A CBRE aspira a ser uma empresa de classe mundial 
em tudo o que faz. Graças às nossas pessoas e ao seu 
incansável foco na obtenção de grandes resultados 
para os nossos clientes, estamos no bom caminho 
para atingir este objetivo.

O trabalho árduo é a chave do nosso sucesso. 
Igualmente importante é como trabalhamos. Na 
CBRE conduzimos os nossos negócios da forma 
correta - com um compromisso com os mais altos 
padrões éticos. É o que os nossos clientes esperam 
de nós - e é o que esperamos de nós próprios e dos 
nossos parceiros de negócio.

O Regulamento de Conduta Profissionalda CBRE é 
a espinha dorsal do nosso compromisso. Orienta-
nos na tomada de decisões e na concretização de 
ações. Influencia todos os aspetos da nossa cultura 
e coloca em prática os nossos valores fundamentais 
de Respeito, Integridade, Serviço e Excelência. 

A conduta ética, sustentada pelos nossos valores 
RISE, é essencial para alcançarmos as nossas 
aspirações de classe mundial. Qualquer pessoa 
que tenha uma pergunta sobre o plano de ação 
correcto, ou preocupações sobre uma potencial 
conduta imprópria no nosso local de trabalho, 
pode e deve levantá-la através de qualquer uma das 
muitas opções de comunicação que temos à nossa 
disposição.

Valorizamos enormemente o empenho dos nossos 
colaboradores na CBRE e os nossos valores RISE.

Cumprimentos,

Bob Sulentic
Presidente e CEO

Duração: 1h24 minutos. A tradução em legendagem fechada está disponível clicando no botão CC no canto inferior 
direito após o início do vídeo.

Mensagem 
do CEO

Respeito, 
Integridade, Serviço 

e Excelência: O 
nosso compromisso 

com Como 
Trabalhamos

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://cbre.qumucloud.com/view/X3Dfz7Fo5Vo
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Introdução

Os Nossos 
Valores São 

Intemporais

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Palavras pelas quais 
todos vivemos

O nosso Regulamento de Conduta Profissional é uma parte essencial do nosso Programa de Ética e 
Compliance. Este documento reflete a nossa cultura e valores e explica os princípios necessários que 
guiam as suas obrigações éticas e legais enquanto representa a CBRE.2

Palavras pelas quais todos vivemos

O nosso Regulamento de Conduta Profissional baseia-se nos nossos valores RISE. Estes valores são a base 
sobre a qual a nossa empresa está construída, e resumem a forma como deve conduzir as suas atividades 
profissionais todos os dias.

Introdução

2 As suas obrigações também são explicadas nas nossas políticas, que pode 
encontrar na myPolicy na Intranet dos Colaboradores da CBRE. Se houver alguma 
inconsistência ou conflito entre uma política e o nosso Regulamento de Conduta 
Profissional, o Regulamento de Conduta Profissional têm precedência.

Serviço
Abordamos os 
desafios dos 
nossos clientes 
com entusiasmo 
e empenho, 
construindo relações 
de longo prazo 
através da ligação 
das oportunidades, 
capital e pessoas 
certas.

Excelência
Privilegiamos 
incessantemente a 
criação de resultados 
de sucesso para os 
nossos clientes, 
colaboradores e 
acionistas.

Valores RISE

Respeito
Atuamos com 
consideração pelas 
ideias dos outros 
e partilhamos 
informações 
abertamente para 
inspirar confiança 
e incentivar a 
colaboração.

Integridade
Nenhuma pessoa, 
negócio ou cliente 
é superior ao nosso 
compromisso para 
com a nossa empresa 
e os valores que 
defendemos.

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

A sua  
responsabilidade

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

A sua responsabilidade
O nosso Regulamento de Conduta Profissional aplica-se a todos os colaboradores da CBRE, aos 
membros do conselho de administração e a qualquer pessoa que atue em nome da empresa, em 
qualquer parte do mundo. É responsável por compreender este regulamento e pô-lo em prática. Deve 
orientar as suas ações e interações com todas as pessoas com quem trabalha - clientes, concorrentes, 
investidores, parceiros de negócios, vendedores, governos e os seus colegas de trabalho. 

Em alguns países onde atuamos, pode haver leis ou regulamentos locais mais específicos ou restritivos 
do que o Regulamento de Conduta Profissional. Se houver um conflito entre uma lei ou regulamento 
local e o nosso Regulamento de Conduta Profissional, a política, procedimento, lei ou regulamento local 
tem precedência. 

O Regulamento de Conduta Profissional não pode abordar todas as situações potenciais, por isso, 
aconselhamos a usar o bom senso, fazer perguntas e a manifestar-se sempre que estiver em dúvida sobre 
o que fazer.

3 Os fornecedores devem também concordar em seguir o nosso Código de 
Conduta dos Fornecedores.

Papel Especial dos Diretores

Se supervisiona pessoas, é sua responsabilidade:

• Servir como um modelo dos nossos valores RISE

• Assegurar que a sua equipa revê, compreende e segue o nosso Regulamento de Conduta 
Profissional, as políticas da empresa e a lei

Se contratar terceiros em nome da CBRE, é sua responsabilidade:

• Assegurar que as suas ações respeitam o nosso Regulamento de Conduta Profissional3

• Proporcionar-lhes formação conforme necessário

• Monitorizar o seu trabalho para assegurar que agem de uma forma consistente com os nossos 
padrões, as políticas e a lei

 Para mais informação
Ao longo do Regulamento de Conduta 
Profissional, verá este ícone. Está 
aí para lhe lembrar que se aceder à 
Intranet dos Colaboradores da CBRE, 
poderá encontrar políticas e outras 
informações importantes sobre os 
nossos padrões escritos, digitando 
uma frase-chave na caixa de pesquisa 
da sua página inicial da intranet.

Procure este ícone para encontrar 
exemplos de situações da vida real 
que podem ter impacto nas suas 
atividades diárias e responder a 
perguntas frequentes sobre as nossas 
políticas e padrões. Esperamos que 
estas curtas secções de perguntas e 
respostas o(a) ajudem a compreender 
como agir em certas situações e a 
tomar a decisão correta. 

As palavras estão em itálico para 
indicar que estão no glossário. Pode 
consultar o glossário se estas palavras 
não forem claras.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

A sua promessa solene

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

A sua promessa solene
Todos os anos, deve renovar o seu compromisso com os nossos valores RISE certificando que tem acesso 
ao Regulamento de Conduta Profissional, que o leu e compreendeu, e que o cumprirá durante o seu 
trabalho com ou ao serviço da CBRE. Se não mantiver o seu compromisso, coloca-se a si próprio(a), 
aos seus colegas de trabalho e à CBRE em risco. Estará sujeito(a) a ação disciplinar, até e incluindo 
despedimento, e possivelmente a consequências legais.

Aderir aos mais altos padrões de profissionalismo é a base de tudo o que fazemos. E cumprir a sua 
obrigação exige um compromisso consciente. A certificação é obrigatória e deve ser concluída no prazo 
de 30 dias.

As razões pelas quais se certifica anualmente

• Representa o seu compromisso de agir eticamente, seguir as regras e viver de acordo com os 
nossos valores RISE.

• Orienta as suas ações no trabalho e a forma como interage com colegas, clientes e outros 
parceiros comerciais.

• Garante às partes externas que se envolvem com ou têm interesse na nossa empresa que todos 
os nossos colaboradores revêm, compreendem e concordam em seguir as políticas e normas da 
CBRE anualmente.

• Demonstra o seu empenho em proteger a marca CBRE e em manter a nossa reputação como 
empresa ética.

• É a coisa certa a fazer. Devemos prestar contas uns aos outros relativamente às nossas políticas, 
normas e à lei, e reportar questões e condutas impróprias.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Manifestar-se é 
importante!

Manifeste-se caso

• Tenha preocupações de que alguém 
esteja a fazer (ou esteja prestes a 
fazer) alguma coisa que viole as 
nossas políticas ou a lei, ou que 
esteja a agir de forma pouco ética

• Acredite que pode estar 
envolvido(a) numa conduta 
imprópria

• Não tenha a certeza sobre as 
medidas adequadas a tomar e 
precise de aconselhamento

Continue, mas 
se tiver dúvidas, 
fale com 
o(a) seu(sua) 
supervisor(a) ou 
diretor(a).

Pare e manifeste-se:

• Fale com o(a) seu(sua) 

supervisor(a) ou diretor(a).

• Contacte com um membro 
dos quadros superiores, ou 
as equipas de Pessoas, Ética 
e Compliance ou Jurídica.

• Envie um e-mail ao(à) 
Responsável pelo 
Compliance

• Faça uma denúncia 
on-line ou por telefone 
(anonimamente se 
permitido pela lei local) 
utilizando a Linha de 
Apoio à Ética da CBRE.

Manifestar-se é importante!
Construímos a nossa reputação como consultores de confiança para os clientes, seguindo práticas 
comerciais éticas. Mas essa reputação pode ver-se diminuída ou destruída em consequência de atos 
impróprios de um(a) só colaborador(a). É por isso que, para além de conhecer os requisitos legais e 
éticos que se aplicam à sua função, também tem a responsabilidade de apresentar os problemas.

Quer seja um(a) colaborador(a), diretor(a) ou supervisor(a), não deve tentar resolver por si só 
questões éticas e de compliance difíceis, nem se espera que tenha todas as respostas. Peça 
simplesmente ajuda - ao(à) seu(sua) diretor(a) ou supervisor(a), a qualquer membro dos quadro 
superiores, ou às equipas de Pessoas, Ética e Compliance ou Jurídica, ao(à) Responsável pelo 
Compliance, ou à Linha de Apoio à Ética da CBRE. Ao relatar preocupações, está a ajudar a CBRE 
a manter a sua reputação e a resolver potenciais problemas antes que possam ter um impacto 
negativo na nossa empresa, colegas e clientes.

Deveres especiais dos 
diretores(as)

• Dê o exemplo com a sua própria 
conduta

• Oiça as preocupações quando estas 
são apresentadas

• Mantenha a confidencialidade

• Responsabilize os membros da equipa 
pelas suas ações

• Atue prontamente quando tomar 
conhecimento de uma potencial 
violação

• Encaminhe as preocupações através 
dos canais apropriados

Quando se confrontar com um dilema 
ético, pergunte-se:

• Está em linha com os nossos valores RISE?

• Está em conformidade com a lei?

• É consistente com as políticas da CBRE?

• Tem a certeza de que não há riscos 
envolvidos?

• Tem informação suficiente para tomar uma 
decisão adequada?

• Pareceria apropriado se aparecesse nas 
notícias?

SIM NÃO

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance%40cbre.com?subject=
mailto:chiefcompliance%40cbre.com?subject=
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Atuaremos

PASSO 1 Conduta imprópria reportada

PASSO 2 Queixa analisada

PASSO 3
Investigador(a) designado(a) e 
conduta imprópria reportada 
investigada

PASSO 4
O(a) investigador(a) apresenta 
recomendações para medidas ade-
quadas aos quadros superiores

PASSO 5 Determinação da medida adequada

Processo de investigação

Atuaremos
Qualquer suspeita de violação das nossas 
políticas ou da lei é revista rápida, exaustiva e 
imparcialmente. Cada matéria que se eleve ao nível 
de falta grave será atribuída a um(a) investigador(a) 
de Ética e Compliance.

Nunca deve investigar alegações de conduta 
imprópria por sua conta, mesmo que seja um(a) 
diretor(a) ou supervisor(a). Em vez disso, reporte 
a alegação. Tem a responsabilidade de cooperar 
plenamente em todas as investigações éticas e 
de compliance e de dar respostas verdadeiras e 
completas às perguntas. Se não o fizer, estará 
sujeito(a) a ação disciplinar, até e incluindo 
despedimento. A decisão final sobre a medida 
apropriada é tomada pelo membro apropriado da 
administração.

Se reportar uma preocupação, pode ter a certeza 
de que a levaremos a sério. Garantimos que o seu 
relatório será minuciosamente investigado e que, 
no final, serão tomadas as medidas adequadas.

Tolerância zero contra a 
retaliação 
Se procurar aconselhamento, levantar uma 
preocupação ou denunciar uma conduta errada, 
está a fazer a coisa certa e estará protegido(a). 
A CBRE tem uma política de tolerância zero 
contra a retaliação. É proibido ameaçar, assediar 
ou retaliar contra outro(a) colaborador(a) que, 
de boa-fé, tenha levantado uma preocupação, 
denunciado uma violação ou participado numa 
investigação. Qualquer colaborador(a) que retaliar 
enfrentará uma ação disciplinar, até e incluindo 
despedimento.

O que são condutas impróprias 
graves?

• Qualquer atividade que possa 
causar danos legais, financeiros ou 
reputacionais significativos à empresa

• Discriminação, assédio ou outro 
comportamento grave para com 
colegas, clientes ou qualquer pessoa 
que venha ao nosso local de trabalho

• Atividades ilegais ou violações graves 
das políticas ou normas da CBRE

• Relatórios financeiros fraudulentos 
abrangidos pela Lei Sarbanes Oxley 
de 2002 nos Estados Unidos e leis 
e regulamentos similares em outros 
países

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Como comunicar as 
preocupações

Como comunicar as 
preocupações
A CBRE fornece múltiplas formas de fazer 
perguntas ou levantar preocupações sobre conduta 
imprópria ou suspeitas de atividades não éticas 
ou ilegais. Independentemente do método de 
denúncia que escolher, a sua preocupação será 
tratada confidencialmente e exaustivamente 
investigada.

Pode aceder às políticas da CBRE e a outras 
informações importantes referidas nesta 
secção na Intranet dos Colaboradores da 
CBRE.

PESQUISA DE PALAVRA-CHAVE: 

Regulamento de 
Conduta Profissional

Fale com o(a) seu(sua) supervisor(a) 
ou diretor(a).

Contacte com um membro dos 
quadros superiores, ou as equipas 
de Pessoas, Ética e Conformidade 
ou Jurídica.

Envie um e-mail ao(à) Responsável 
pela Conformidade.

Faça uma denúncia on-line ou 
por telefone (anonimamente se 
permitido pela lei local) utilizando 
a Linha de Apoio à Ética da CBRE. 
A Linha de Apoio à Ética da CBRE é 
gerida por uma empresa indepen-
dente e está disponível 24 horas por 
dia, 7 dias por semana, em todos os 
países em que a CBRE desenvolve a 
sua atividade.

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
mailto:chiefcompliance@cbre.com
mailto:chiefcompliance@cbre.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Respeito

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Atuamos com 
consideração pelas 

ideias dos outros 
e partilhamos 

informações 
abertamente para 
inspirar confiança 

e incentivar a 
colaboração.

Tratar Todas as Pessoas 
com Respeito

O respeito é o primeiro dos nossos valores RISE, 
e por uma boa razão. O respeito cria confiança, 
melhora a comunicação e promove o trabalho 
em equipa. Quer o seu colega, cliente ou parceiro 
de negócios esteja sentado ao seu lado ou a meio 
mundo de distância, a forma como os trata é 
fundamental para a nossa cultura e para o nosso 
valor RISE de Respeito.

Tratar todas as Pessoas com 
Respeito
A CBRE atrai as pessoas mais talentosas de 
todos os meios. Proporcionamos um ambiente 
de trabalho onde pode competir e ter sucesso 
com base nas suas competências e capacidades 
e ser reconhecido(a) e recompensado(a) em 
conformidade. Não há lugar para o assédio, 
racismo ou discriminação no nosso local de 
trabalho. Deve sempre tratar os seus colegas com 
dignidade e respeito, independentemente da sua 
origem ou posição.

Os(as) diretores(as) e supervisores(as) têm um 
papel importante na promoção de um ambiente 
que promova um local de trabalho diversificado, 
equitativo e inclusivo.

Respeito

Detetar a Discriminação
Discriminação é qualquer conduta no local de 
trabalho, seja escrita, dita ou feita, que denigra 
ou demonstre hostilidade ou aversão para com 
alguém em função da sua raça, cor, etnia, género, 
identidade e/ou expressão de género, sexo, 
orientação sexual, idade, deficiência, origem 
nacional, cidadania, ascendência, local de 
nascimento ou descendência, religião, estado de 
veterano ou situação militar, ou qualquer outra 
classe ou característica protegida pela lei aplicável.

Se for um(a) diretor(a) ou 
supervisor(a)

• Lidere pelo exemplo e promova 
um ambiente de equipa saudável e 
inclusivo.

• Seja acessível e disponível se os(as) 
colaboradores(as) precisarem de 
falar sobre questões de discriminação 
ou racismo.

• Denuncie todas as condutas 
impróprias, incluindo, sem limitação, 
condutas raciais impróprias através 
de qualquer uma das opções de 
denúncia, incluindo a Linha de 
Apoio à Ética da CBRE.

• Nunca retalie contra colaboradores 
que comuniquem preocupações.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Diversidade, Equidade  
e Inclusão

Diversidade, Equidade e 
Inclusão
Na CBRE, a diversidade, equidade e inclusão é uma 
prioridade estratégica à medida que continuamos 
a criar uma cultura inclusiva, para que todas as 
pessoas se sintam seguras, valorizadas e ouvidas. 
O nosso compromisso está presente em todo 
o ADN da empresa e incorporado nos nossos 
valores RISE. Para ajudar a fortalecer a nossa 
vantagem competitiva, integrámos estes princípios 
nos nossos processos de talento e negócios 
para oferecer perspetivas diversas e soluções 
inovadoras.

A CBRE oferece igualdade de oportunidades de 
emprego a todos os colaboradores, incluindo 
recrutamento, contratação, compensação, 
atribuição de funções, promoção, disciplina 
e despedimento. Quando tomar decisões 
relacionadas com questões de emprego, deve 
baseá-las no mérito. A CBRE não tolera nenhuma 
discriminação em função da raça, cor, etnia, 
género, identidade e/ou expressão de género, 
sexo, orientação sexual, idade, deficiência, 
origem nacional, cidadania, ascendência, local de 
nascimento ou descendência, religião, estado de 
veterano ou situação militar, ou qualquer outra 
classe ou característica protegida pela lei aplicável.

Em alguns países, temos a obrigação legal 
de tomar ações afirmativas para promover a 
contratação e o progresso profissional de pessoas 
abrangidas por determinadas classificações 
protegidas. Acreditamos que é a coisa certa a fazer 
e benéfica para o nosso negócio.

P:  Um(a) cliente pediu-me para mudar 
um(a) dos membros da equipa devido  
à sua religião. O que devo fazer?

R:  O pedido do(a) cliente é impróprio. 
Converse com o(a) seu(sua) 
diretor(a) e, em conjunto, respondam 
adequadamente ao pedido do(a) 
cliente. Ou pode comunicar esta 
preocupação às equipas de Pessoas, 
Jurídica ou de Ética e Compliance, ou à 
Linha de Apoio à Ética da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Prevenção de Assédio  
e Bullying 

Prevenção de Assédio e Bullying
A CBRE tem políticas contra o assédio em todo o 
mundo. Saber o que constitui assédio pode ser útil 
para o evitar, manifestando-o se o detetar.

Qualquer pessoa envolvida numa conduta que viole 
as nossas políticas antiassédio será considerada 
pessoalmente responsável.

Por vezes, o assédio no local de trabalho é 
cometido por alguém exterior à empresa, por 
exemplo, consultores, fornecedores ou clientes. 
Se detetar assédio e não o denunciar ou não o 
abordar, é como se aprovasse o comportamento ou 
se se envolvesse pessoalmente na conduta. Poderá 
ser responsabilizado(a).

O assédio assume muitas formas e pode ser 
dirigido a uma pessoa ou a um grupo de pessoas. 
Pode ser um incidente único grave ou continuar 
ao longo do tempo. Independentemente do tipo, 
o assédio é ultrajante, inadequado e degradante 
e cria um ambiente de trabalho hostil que pode 
interferir com a capacidade dos seus colegas de 
fazer e desfrutar do seu trabalho. Se se envolver 
numa conduta que viole as nossas políticas de 
um local de trabalho sem assédio ou a lei, será 
responsabilizado(a).

Exemplos de assédio no local de 
trabalho

• Comentários hostis, ataques físicos ou 
ameaças 

• Intrusão na vida pessoal

• Conduta intimidatória para dissuadir 
uma pessoa de apresentar queixas

• Gestos e avanços sexuais explícitos

• Comentários, piadas ou perguntas de 
teor sexual

• Insultos raciais ou étnicos ou 
estereótipos negativos

• Benefícios/promoção profissional 
oferecidos em troca de um favor sexual 
(quid pro quo)

• Isolar ou ostracizar uma pessoa

• Espalhar mentiras ou boatos sobre 
um(a) colaborador(a) nas redes sociais

Se for um(a) diretor(a) ou 
supervisor(a)

• Compreender, comunicar e aplicar as 
nossas políticas sobre assédio e não-
retaliação.

• Agir prontamente se testemunhar uma 
conduta inadequada ou se um(a) 
colaborador(a) apresentar uma queixa 
de assédio.

• Reportar violações do Regulamento 
de Conduta Profissional da CBRE, das 
políticas da empresa ou da lei. Ao não 
agir, está a aprovar a conduta.

P:  Sou o membro mais recente da  
minha equipa e a única mulher.  
Os meus colegas fazem-me perguntas e 
comentários que são pouco profissionais 
e inadequados. Quero ser aceite, por isso 
tento juntar-me à conversa e trocar insultos 
com os homens. As piadas e a inadequação 
estão a piorar. Eu quero que isto pare, por 
isso denunciei-o à minha diretora. Ela diz que 
estou a ser uma mulher demasiado sensível 
e que não fará nada para me ajudar. O que 
devo fazer?

R:  Os seus colegas estão a adotar 
comportamentos inapropriados que podem 
constituir um ambiente de trabalho hostil. 
É importante que os seus colegas sejam 
repreendidos e potencialmente disciplinados 
pelo seu comportamento. A sua diretora 
poderia também ser responsabilizada, ao 
tolerar o comportamento deles e ao não agir 
quando tomou conhecimento da situação. 
Deverá reportar este comportamento através 
de qualquer uma das opções de denúncia, 
incluindo a Linha de Apoio à Ética da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Lidar com o Assédio 
Sexual

Lidar com o Assédio Sexual
Um ambiente de trabalho sexualmente hostil é outra forma de assédio. Se não for confrontado, corrói a 
confiança, a produtividade e destrói a nossa cultura.

As condutas sexuais impróprias podem ser verbais, não verbais ou físicas, incluindo comunicações 
escritas e eletrónicas entre pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. As condutas sexuais 
impróprias não se limitam às relações entre supervisores e subordinados. Podem acontecer a qualquer 
pessoa.

A CBRE tem uma posição vigorosa relativamente às condutas sexuais impróprias. Têm de ser 
reconhecidas em todas as suas formas e não podem ser toleradas. Se ocorrer alguma conduta sexual 
imprópria na sua equipa ou no escritório, incluindo nas instalações de um(a) cliente, tem de a denunciar.

Conduta sexual 
imprópria e assédio 
sexual com base no 
sexo/género

• Comentários depreciativos ou não-profissionais relacionados com sexo/
género

• Brincadeiras, comentários ou piadas sexistas

• Questões íntimas relacionadas com o sexo

• Fotos, vídeos ou material escrito de caráter sexual

• Tópicos e conversas com carga sexual

Avanços e agressões 
sexuais inapropriados

• Toques, apalpões, invasão do espaço pessoal, debruçar-se sobre alguém

• E-mails, chamadas, notas, textos, mensagens em redes sociais de 
natureza sexual

• Olhares ou gestos sexualmente sugestivos

• Contacto sexual forçado ou indesejado

Coagir alguém a 
envolver-se em 
atividade sexual por 
meio de suborno ou 
ameaça de punição

• Oferecer ou ameaçar abolir tratamento preferencial ou oportunidades 
profissionais, dependendo se são concedidos favores sexuais

• Pressionar para obter favores ou encontros sexuais, perseguição 
(incluindo intrusão física ou digital na vida pessoal)

Detetar condutas sexuais impróprias

Se for um(a) diretor(a) ou 
supervisor(a) 

• Responda prontamente quando os(as) 
colaboradores(as) denunciarem uma 
conduta sexual imprópria.

• Reporte o incidente à equipa de Ética e 
Compliance.

• Mostre apoio aos(às) colaboradores 
que denunciarem, e agradeça-lhes por 
expressarem as suas preocupações.

• Nunca atue de uma forma que possa 
ser entendida como punição ou 
retaliação contra colaboradores(as) 
que denunciem uma conduta sexual 
imprópria.

P:  O meu diretor pediu-me para ir  
beber um copo com o cliente  
depois de uma reunião bem sucedida, e 
depois, pediu-me que os acompanhasse a 
um “clube de cavalheiros”. Não queria ir, 
mas senti que tinha de ir. Estamos a violar 
os valores RISE ao frequentar este tipo de 
estabelecimento?

R:  Sim. Frequentar este tipo de local viola 
a política da CBRE. Além disso, este tipo 
de comportamento é potencialmente 
ilegal quando vinculado a eventos de 
trabalho porque pode levar a queixas de 
um ambiente de trabalho hostil e assédio 
sexual.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Conseguir um Local de 
Trabalho sem Violência

Conseguir um Local de 
Trabalho sem Violência
A CBRE está firmemente empenhada em 
proporcionar um local de trabalho sem ameaças ou 
atos de violência. Atos evidentes de agressão, raiva 
intensa ou fúria incontrolável são comportamentos 
inadequados e nunca devem ocorrer no local de 
trabalho.

Pode reportar a qualquer membro dos quadro 
superiores, ou às equipas de Pessoas, Ética e 
Compliance ou Jurídica, ao(à) Responsável pelo 
Compliance, ou à Linha de Apoio à Ética da CBRE. 
Pode fazê-lo sem medo de retaliação. Quaisquer 
alegações de violência no local de trabalho serão 
investigadas e serão tomadas medidas corretivas e/
ou disciplinares, conforme apropriado.

O que deve saber?

• Nunca ameace ninguém nem cometa 
qualquer ato de violência no nosso 
local de trabalho.

• Não traga nem utilize pistolas, armas 
ou outros dispositivos perigosos para a 
propriedade da empresa ou durante a 
condução dos negócios da empresa.

• Comunique imediatamente quaisquer 
situações violentas ou abusivas que 
gerem uma preocupação razoável 
com a segurança dos colaboradores 
da CBRE, sempre e onde quer que 
ocorram.

P:  O meu colega, Joe, está sujeito  
a muito stress. Ele queixou-se que  
a sua mulher o está a deixar por  
outra pessoa, e muitas vezes ele cheira 
a álcool. Por duas vezes gabou-se de ter 
várias pistolas e espingardas. Ontem ele 
desabafou comigo que a nossa chefe 
lhe deu uma avaliação de desempenho 
“parcialmente cumprido”, e disse:  
“Ela vai pagá-las”. Isto é algo que eu 
precise de reportar?

R:  Sim. Se tiver conhecimento de que um(a) 
colega de trabalho pode representar uma 
ameaça iminente para alguém no local 
de trabalho, tem a obrigação de informar 
os seus superiores para que estes possam 
alertar a segurança. Também pode escalar 
um incidente ligando para a Linha de 
Apoio à Ética da CBRE ou para a Linha 
Direta de Emergência para Colaboradores 
da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Álcool e Drogas Podem 
Levar a Más Decisões

Álcool e Drogas Podem Levar a 
Más Decisões
O álcool e as drogas podem afetar as suas 
inibições, conduzindo a condutas impróprias e 
situações negativas envolvendo colaboradores e 
outras pessoas. Enquanto estiver a trabalhar, tem 
de permanecer livre da influência de álcool, drogas 
ilegais ou qualquer outra substância que possa 
prejudicar a sua capacidade de desempenhar o seu 
trabalho eficazmente e agir respeitosamente. Isto 
aplica-se a todos os(as) colaboradores(as) em todos 
os locais de trabalho ou em qualquer altura em que 
estejam a desempenhar funções ou ações em nome 
da CBRE, tais como uma viagem de negócios.

Reconhecemos que pode ser habitual servir 
bebidas alcoólicas em eventos da empresa. Se 
escolher servir ou consumir tais bebidas, tem 
ainda assim de cumprir as políticas da CBRE 
relacionadas com o álcool no local de trabalho, 
incluindo quaisquer políticas específicas do 
escritório.

Conhecer as Regras

É proibido utilizar, deter, transferir, 
distribuir, fabricar ou vender álcool ou 
quaisquer drogas ilegais ou substâncias 
controladas enquanto estiver na 
propriedade da empresa, enquanto 
estiver de serviço, enquanto estiver de 
guarda, ou enquanto estiver a operar um 
veículo ou equipamento potencialmente 
perigoso que seja propriedade da 
ou alugado pela empresa. O uso 
moderado de álcool em eventos sociais 
ou empresariais promovidos pela 
empresa onde seja servido álcool, 
enquanto entretém clientes ou potenciais 
clientes da empresa, ou em momentos 
apropriados fora do horário de trabalho 
em instalações da empresa onde esteja 
disponível álcool, pode ser permitido 
desde que:

• A conduta profissional seja mantida;

• O consumo de álcool não afete 
materialmente o julgamento ou 
o desempenho profissional do(a) 
colaborador(a);

• O comportamento do(a) 
colaborador(a) não se reflita 
negativamente na empresa; e

• A conduta do(a) colaborador(a) não 
viola nenhuma política da empresa, 
incluindo mas não se limitando às 
políticas da empresa que proíbem o 
assédio e a discriminação.

P:  Um(a) colega está a articular mal  
as palavras e cheira a álcool,  
o que devo fazer?

R:  Não confronte o(a) colega por sua 
conta. Em vez disso, alerte a sua chefia 
ou supervisão e relate os factos, tais 
como a frequência com que pode 
cheirar álcool nesta pessoa, se a tiver 
visto a beber, etc. Se não se sentir 
confortável em dirigir-se à sua chefia, 
deve comunicar a sua preocupação  
por escrito:

• Contactando com um membro dos 
quadros superiores, ou as equipas de 
Pessoas, Ética e Compliance ou Jurídica

• Enviando um e-mail ao(à) Responsável 
pelo Compliance

• Fazendo uma denúncia on-line ou por 
telefone (anonimamente se permitido 
pela lei local) utilizando a Linha de 
Apoio à Ética da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Respeitar os Direitos 
Humanos

Respeitar os Direitos Humanos
Fazemos negócios de forma ética, procuramos 
fornecedores de forma responsável e trabalhamos 
para proteger os direitos humanos e promovê-los à 
escala global, tanto na nossa organização como ao 
longo da nossa cadeia de abastecimento.

A CBRE está comprometida com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos das Nações 
Unidas. Esperamos que os nossos parceiros 
comerciais e fornecedores partilhem estes valores 
e recusaremos os seus negócios se não cumprirem 
o nosso Código de Conduta dos Fornecedores. 
Consideramos muito seriamente qualquer 
alegação de abuso de direitos humanos, em todas 
as suas formas, e não os toleraremos dentro do 
nosso negócio ou cadeia de abastecimento.

O que deve fazer?

• Certifique-se que os contratos com 
qualquer vendedor, fornecedor ou 
outros acordos de terceiros proíbem a 
utilização de trabalho infantil.

• Aprenda sobre escravatura moderna 
e tráfico de pessoas e tome medidas 
para a prevenir em todo o nosso 
negócio.

• Mantenha um local de trabalho 
inclusivo sem assédio e discriminação 
em função da raça, cor, etnia, 
género, identidade e/ou expressão 
de género, sexo, orientação sexual, 
idade, deficiência, origem nacional, 
cidadania, ascendência, local de 
nascimento ou descendência, religião, 
estado de veterano ou situação 
militar, ou qualquer outra classe 
ou característica protegida pela lei 
aplicável.

• Proporcione um local de trabalho 
seguro e saudável a todos os nossos 
colaboradores e evite acidentes aos 
colaboradores, clientes e visitantes.

• Cumpra com todas as leis e 
regulamentos relacionados com as 
remunerações que a CBRE paga 
aos colaboradores e as horas 
trabalhadas.

• Defenda e respeite os direitos 
dos trabalhadores em matéria 
de liberdade de associação e de 
negociação coletiva.

Pode aceder às políticas da CBRE e a outras 
informações importantes referidas nesta 
secção na Intranet dos Colaboradores  
da CBRE.

PESQUISA DE PALAVRA-CHAVE: 

 Regulamento de 
Conduta Profissional 

P:  Ouvi dizer que um fornecedor 
da CBRE criou um programa de 
experiência de trabalho que permite 
que menores com menos de 16 
anos trabalhem horas ilimitadas por 
semana, sem remuneração. Devo 
preocupar-me?

R:  Sim. O programa que descreve 
viola as leis do trabalho infantil e 
também levanta suspeitas de tráfico 
de seres humanos e de escravatura 
moderna. Deve comunicar esta 
preocupação às equipas de 
Pessoas, Jurídica ou de Ética e 
Compliance, ou à Linha de Apoio à 
Ética da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Integridade

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Nenhuma pessoa, 
negócio ou cliente 

é superior ao nosso 
compromisso 

para com a 
nossa empresa 

e os valores que 
defendemos.

Manter a 
Confidencialidade

O sucesso da nossa empresa deve-se, em grande 
parte, à confiança que ganhámos pela integridade 
e negociação justa. A confiança dos nossos clientes, 
acionistas e colaboradores é o ativo mais valioso 
da CBRE. Nunca se deve tirar partido injusto de 
ninguém através de manipulação, deturpação 
ou abuso de informação. O nosso valor RISE de 
Integridade exige que "faça sempre o que for mais 
ético" e lide de forma justa e honesta com os nossos 
clientes, colaboradores, parceiros comerciais e até 
mesmo com os nossos concorrentes.

Manter a confidencialidade 
A integridade inclui manter a confidencialidade 
de informações consideradas privadas ou 
proprietárias que nos sejam confiadas pela empresa, 
clientes, fornecedores ou terceiros. Manter 
a confidencialidade é uma obrigação de todos os 
colaboradores e uma parte fundamental do seu 
trabalho. 
 
As obrigações de confidencialidade podem 
decorrer de contratos escritos, tais como acordos 
de confidencialidade, documentos de contratação 
de serviços ou propostas vinculativas, ou até de 
comunicações verbais com um cliente ou terceiros. 
Estas restrições impedem-no de utilizar as 
informações protegidas para qualquer finalidade 
que não seja a conclusão dos serviços abrangidos 
pelo contrato ou proposta vinculativa. 

Caso seja um novo colaborador, não divulgue à CBRE 
nem utilize no seu trabalho qualquer informação 

proprietária do seu anterior empregador. De igual 
modo, se sair da CBRE, esperamos que mantenha 
a confidencialidade das informações proprietárias da 
nossa empresa, clientes e terceiros. 

Não obstante o acima exposto, estas obrigações não 
limitam a   possibilidade de apresentar uma denúncia 
ou queixa à Securities and Exchange Commission 
(SEC), ou a qualquer outra entidade governamental, 
ou de participar ou cooperar totalmente com 
qualquer investigação ou processo que possa ser 
conduzido pela SEC ou qualquer outra entidade 
governamental, incluindo fornecer documentos ou 
outras informações, sem aviso prévio ou aprovação 
da CBRE. Se tiver alguma dúvida sobre este tema, 
consulte qualquer membro da equipa de Legal ou de 
Ethics & Compliance.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Compreender Conflitos  
de Interesse

Compreender Conflitos de Interesse
Um conflito de interesses ocorre quando os seus interesses pessoais - familiares, amizades, fatores 
financeiros ou sociais - podem comprometer as suas decisões profissionais e pôr em causa se o seu 
julgamento e ações são imparciais. Mesmo a mais pequena perceção de impropriedade pode ser 
potencialmente prejudicial para as relações de negócios - deteriorando a confiança, lançando suspeitas 
e prejudicando a reputação da CBRE de negociação justa. Não podemos utilizar bens ou informações 
pertencentes à CBRE, ou as nossas posições na CBRE, para benefício pessoal. Temos de agir no melhor 
interesse da CBRE e dos nossos clientes, e não no nosso próprio interesse.

Os conflitos de interesse nem sempre podem ser evitados, e não são necessariamente um problema se 
o conflito for revelado de antemão. Deve notificar imediatamente a sua chefia ou supervisor sobre todos 
os conflitos que possam ser razoavelmente considerados como suscetíveis de afetar o seu julgamento e 
capacidade de desempenhar o seu papel na CBRE, ou que possam criar uma aparência de irregularidade.

Favorecimento de Familiares e Amizades 
Próximas

• Influenciar a decisão para adquirir bens 
ou serviços de uma empresa em que um 
membro da família ou amigo tem um 
interesse financeiro

• Não revelar que está relacionado(a) com 
um(a) candidato(a) a emprego que a CBRE 
está a considerar contratar

• Colocar familiares em relações de 
participação direta ou autoridade decisória 
uns sobre os outros

• Envolver-se numa relação romântica com 
alguém que supervisiona diretamente 
ou sobre quem tem a capacidade de 
influenciar a remuneração, o desempenho 
ou outras decisões profissionais

Conflitos de Interesse Comuns no Local de Trabalho
Encontrar a CBRE em diferentes lados 
da mesma operação ou operação 
relacionada

• Representar todas as partes de uma 
operação

• Ter um interesse de propriedade 
num imóvel que um(a) cliente está a 
considerar adquirir

Ter Conflitos de Interesses Pessoais Fora 
do Trabalho

• Trabalhar a tempo parcial para 
clientes, fornecedores, vendedores ou 
concorrentes da CBRE ou competir de 
qualquer forma com a CBRE

• Aproveitar para si, um familiar ou amigo 
uma oportunidade de negócio que a 
CBRE possa ter procurado, sem primeiro 
oferecer essa oportunidade à CBRE

P:  Foi-me pedido para auditar um 
fornecedor CBRE onde um(a) 
familiar trabalha como gerente. 
Será isto um conflito de interesses?

R:  Sim, e deve informar a sua chefia 
sobre esta relação. Trabalhará em 
conjunto com a sua chefia para 
decidir que linha de ação deve ser 
seguida. Se tiver mais perguntas, 
pode colocá-las através de qualquer 
uma das opções de comunicação, 
incluindo a Linha de Apoio à Ética 
da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html


19

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE
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Presentes, Entretenimento 
e Pagamentos Indevidos

Presentes, Entretenimento e 
Pagamentos Indevidos
Dentro de muitas das linhas de negócio da CBRE, 
a prática da troca de presentes ou hospitalidade é 
um costume e esperada como parte da construção 
e manutenção de relações. Promove a boa vontade 
entre vendedores, clientes e parceiros comerciais. 
Contudo, presentes e entretenimento, se excessivos 
ou dados a uma parte imprópria,4 podem causar 
conflitos de interesse reais ou percebidos, ou, na 
pior das hipóteses, podem ser considerados como 
subornos ou luvas. Isto é especialmente verdade no 
caso de presentes em dinheiro ou equivalentes, tais 
como cartões de oferta, cheques ou certificados de 
oferta, que estão absolutamente proibidos.

Dar ou receber presentes, favores ou qualquer 
forma de entretenimento ou hospitalidade nunca é 
apropriado se:

• Cria uma obrigação

• Coloca a pessoa que dá ou recebe numa 
situação em que está ou parece estar 
influenciada

• É feito com a intenção de influenciar uma 
decisão comercial, negociação ou transação

Presentes para Funcionários 
Públicos
As nossas políticas também reconhecem que 
regras e políticas mais estritas e mais específicas 
se aplicam quando fazemos negócios com 
qualquer entidade, agência ou organismo 
público. Na qualidade de empresa sediada nos 
EUA, estamos sujeitos à Lei sobre a Prática 
da Corrupção no Exterior [Foreign Corrupt 
Practices Act]. Pode haver leis adicionais noutros 
países onde fazemos negócios que proíbem dar 
qualquer coisa de valor, por mais pequena que 
seja, a um funcionário público.

Coloque-se estas questões

• O presente é proibido por lei?

• Poderia ser interpretado como um 
suborno?

• Está de acordo com a nossa (ou do 
cliente) política de ofertas?

• Poderia influenciar uma decisão 
empresarial?

• Como seria percebido se fosse 
divulgado publicamente?

Se alguma destas questões levantar 
dúvidas, deve falar com o(a) seu(sua) 
diretor(a) ou supervisor(a) ou contactar 
a Linha de Apoio à Ética da CBRE para 
obter orientação.

P:  Como parte do pedido de proposta, 
sou responsável pela escolha de 
um fornecedor CBRE. O gestor de 
relações a trabalhar para um dos 
fornecedores ofereceu-me uma 
viagem de fim-de-semana grátis 
para duas pessoas a Londres. 
Posso aceitar a oferta?

R:  Não. A viagem viola a política 
de presentes e entretenimento 
da CBRE e coloca a empresa 
em risco de reputação. Deve 
educadamente, mas claramente, 
dizer “não” quando lhe for 
oferecido um presente excessivo, 
e responder por escrito com um 
“não” se receber a oferta por 
e-mail ou mensagem de voz.

4 Pode ser encontrada mais informação em Tomada de Decisões Relacionadas 
com a Corrupção na secção sobre o nosso valor RISE de Serviço.

Cada região, país, empresa e alguns clientes 
podem ter adotado políticas que regulam as 
despesas com viagens, refeições, presentes e 
entretenimento. Tem de as respeitar porque 
cumprem todas as leis e regulamentos aplicáveis 
relacionados com essas operações.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Investimentos Pessoais  
que Concorrem com o 

Nosso Negócio

Investimentos Pessoais que Concorrem com o Nosso Negócio
Dado que a sua propriedade a titulo pessoal em certos tipos de imóveis comerciais ou empresas de 
tecnologia imobiliária pode ter implicações legais e reputacionais para a CBRE, estabelecemos políticas 
relativas à propriedade destes ativos. Estas políticas permitem-lhe normalmente usufruir dos benefícios 
de possuir bens imobiliários ou investir em empresas de tecnologia imobiliária desde que divulgue 
devidamente os seus interesses à CBRE. As nossas políticas também contêm disposições que especificam 
como estes conflitos de interesse serão geridos.

Espera-se que se dedique principalmente aos negócios da empresa e, quando lhe for dada aprovação para 
se dedicar a investimentos imobiliários ou em tecnologia imobiliária, não deve utilizar a propriedade, 
sistemas ou pessoal da CBRE para prosseguir os seus interesses. Além disso, deve separar de forma clara e 
eficaz o seu investimento pessoal ou o desenvolvimento de atividades de qualquer associação ou patrocínio 
da CBRE.

Imobiliário Comercial

• Não adquirir uma participação numa 
propriedade comercial que esteja listada 
pela CBRE, a menos que e até que esta 
tenha tido uma exposição razoável ao 
mercado.

• Não operar com informação antecipada ou 
de propriedade que não esteja disponível 
para os nossos clientes.

• Não submeter ofertas pessoais em 
concorrência com uma oferta de qualquer 
um dos clientes da CBRE.

• Obter sempre o consentimento escrito 
da CBRE antes de negociar, submeter e/
ou executar uma oferta de compra ou 

O que deve saber?

arrendamento de um imóvel comercial 
que esteja listado pela CBRE.

• A CBRE pode, a nosso critério, proibi-lo(a) 
de adquirir interesses imobiliários.

Empresas de Tecnologia Imobiliária

• Nunca atue como um oficial, diretor(a), 

sócio(a), consultor(a), representante, 
agente, assessor(a) ou colaborador(a) de 
uma empresa de tecnologia imobiliária 
sem o consentimento prévio por escrito da 
CBRE.

• Nunca dê nenhum aval público a uma 
empresa de tecnologia imobiliária, sem o 
consentimento prévio por escrito da CBRE.

P:  Os meus sogros querem usar a 
CBRE para vender os seus bens 
imobiliários comerciais. O que devo 
fazer?

R:  Se estiver envolvido na disposição do 
imóvel em nome da CBRE, deve divulgar 
por escrito o interesse de propriedade do 
imóvel comercial à CBRE. Se aprovado, 
deverá divulgar o mesmo a todos os 
potenciais compradores por escrito e 
obter o seu consentimento por escrito 
antes de prosseguir. Não pode operar 
com informações confidenciais que não 
estejam disponíveis para os seus sogros. 
Se tiver mais perguntas, pode apresentá-
las através de qualquer uma das opções 
de comunicação, incluindo a Linha de 
Apoio à Ética da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Segurança da Informação 
e Proteção de Bens

5 Nenhum(a) colaborador(a) deve ter uma expectativa de privacidade ao aceder aos sistemas empresariais da CBRE, exceto quando proibido por lei.
6 Exemplos de informação confidencial incluem informação não-pública sobre os planos da CBRE, lucros, previsões financeiras, previsões comerciais, 
descobertas, propostas competitivas, tecnologias e pessoal.

Segurança da Informação e Proteção de Bens
Integridade significa seguir os seus princípios morais e fazer a coisa certa em todas as circunstâncias - 
mesmo quando pensa que ninguém o(a) está a ver.5 Isto inclui quando utiliza bens da empresa - tanto 
tangíveis como intangíveis—, a nossa rede informática e outros recursos de tecnologias de informação.. 
Tem o dever de salvaguardar estes bens e recursos contra roubo, danos e uso indevido. Os bens da CBRE 
devem ser protegidos, utilizados eficazmente e só devem ser utilizados para fins comerciais legítimos e não 
para benefício pessoal.

Ativos da Empresa

• Não utilize o nome, logótipo, informação, 
equipamento, propriedade, tempo ou 
outros recursos da CBRE para se envolver 
em atividades externas que não estejam 
autorizadas pela empresa.

• Não utilize nem divulgue (durante ou após 
o seu emprego na CBRE), sem a devida 
autoridade, informações pessoais ou 
confidenciais obtidas de qualquer fonte no 
decurso dos negócios da CBRE.6

• Não aceda a dados sem autorização. O acesso 
à informação confidencial só deve ser facultado 
a colaboradores que o necessitem para a 
realização do seu trabalho.

• Não fale de informações confidenciais 
da empresa em áreas abertas e públicas 
para minimizar a divulgação a colegas ou 
terceiros que não estejam autorizados a ter 
conhecimento.

Rede Informática e Recursos Tecnológicos

• Utilize apenas dispositivos, contas e sistemas 
aprovados para correspondência ou transações 
comerciais.

• Não deixe os dispositivos CBRE sem vigilância 
e tome medidas para os proteger contra roubo, 
perda, danos ou utilização indevida.

• Instale apenas software aprovado e licenciado 
nos dispositivos CBRE.

• Faça sempre o backup dos dados para proteger 
a CBRE de perdas ou corrupção de informação.

• Encripte informação sensível e transmita-a 
através de plataformas e ligações seguras.

• Não partilhe nomes de contas e palavras-passe 
CBRE com ninguém.

O que deve saber?

P:  Tenho uma das únicas licenças para a base 
de dados financeiros do departamento. 
Os meus colegas de trabalho pedem 
constantemente emprestado o meu login, 
para poderem fazer o seu trabalho mais 
rapidamente do que se utilizarem o protocolo 
de utilização adequado. Não irão pedir à sua 
chefia outro login, embora pareça necessário. 
Resisti a dar o meu login, mas sinto-me 
pressionado(a) a emprestá-lo a outros - apenas 
algumas vezes.

R:  Está a fazer a coisa certa ao dizer “Não.” 
Partilhar um login ou palavra-passe é errado 
porque está a criar um registo falso de quem 
fez um trabalho incorretamente, ou pior, 
fraudulentamente, na base de dados. Proteger 
o seu login também o(a) protege de ser 
suspeito(a) de atos ilícitos se alguém agir mal 
durante a utilização do seu login. Finalmente, a 
empresa precisa de saber se precisa realmente 
de investir num login separado para promover 
a eficiência de uma forma segura.

P:  Tenho um prazo a cumprir e preciso de 
enviar alguns dados pessoais para a 
minha conta de e-mail de casa, para 
poder terminar o meu projeto depois 
de ter posto os meus filhos na cama. Posso 
fazê-lo?

R:  Não. Se for responsável ou tiver acesso a dados 
pessoais, não poderá transferir essa informação 
para fora da empresa CBRE para nenhum dos 
seus sistemas pessoais.

P:  De vez em quando, levo o meu dispositivo 
móvel para o café do meu bairro para pôr 
em dia o meu e-mail e trabalhar. Posso 
utilizar o Wi-Fi gratuito?

R:  Muitos computadores portáteis da CBRE 
foram configurados com “Always-On Global 
Protect VPN”. Se estiver a utilizar um destes, é 
seguro iniciar sessão no Wi-Fi gratuito. Se, no 
entanto, estiver a usar um dispositivo pessoal 
ou tiver um computador portátil da CBRE que 
não tenha esta VPN, não se ligue ao Wi-Fi 
gratuito. O Wi-Fi gratuito porque pode criar 
uma vulnerabilidade no seu computador que 
põe em risco a informação da CBRE. Qualquer 
pessoa sentada no café pode ver o que está a 
fazer, se assim o desejar.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Abuso de Informação 
Privilegiada

Abuso de Informação 
Privilegiada
Muitos de nós temos acesso a informações que 
o público não conhece sobre a CBRE, os nossos 
clientes, parceiros comerciais e concorrentes. 
Muitas vezes, esta informação é considerada 
“relevante” porque influenciaria a decisão de uma 
pessoa de comprar, vender ou manter as ações 
dessa empresa.

As leis de abuso de informação privilegiada 
nos EUA e em muitas outras jurisdições onde 
operamos, proíbem a compra, venda ou outras 
transferências de títulos por qualquer pessoa 
que tenha informações relevantes que não 
sejam geralmente conhecidas ou disponíveis ao 
público.. E por qualquer pessoa, entendem-se 
por si, cônjuge, descendentes e qualquer outra 
pessoa com quem possa ter partilhado, aberta ou 
intencionalmente, informações relevantes.

Estas orientações contra o abuso de informação 
privilegiada aplicam-se à negociação de títulos 
da CBRE, bem como à negociação de títulos de 
outras empresas, tais como clientes, fornecedores 
ou outras empresas com as quais a CBRE está a 
negociar para negócios significativos.

Estas leis também o(a) proíbem de divulgar 
informações relevantes a qualquer pessoa que 
comercialize títulos da empresa, bem como de 
comprar ou vender títulos de uma empresa quando 
tiver informações relevantes não-públicas sobre 
essa empresa. É responsável pelo cumprimento das 
leis de títulos aplicáveis, e por proteger-se a si e à 
empresa das graves responsabilidades e sanções 
que podem resultar de violações destas leis.

O que deve saber?

• Cumpra sempre as leis e 
regulamentos que se aplicam ao 
abuso de informação privilegiada.

• Revele informação confidencial na 
estrita medida do necessário Tenha 
sempre cuidado com a informação 
em e-mails em cadeia e conversas em 
espaços públicos.

• Assegure-se de que os nossos 
fornecedores mantêm confidenciais 
as informações que partilhamos 
com eles; utilize os acordos de não 
divulgação ou os compromissos de 
confidencialidade para salvaguardar 
as nossas informações.

• Compreenda que qualquer 
informação que não seja relevante 
para a CBRE e que possa optar por 
descartar pode ser relevante para 
outros.

• Consulte o Departamento Jurídico 
antes de comprar ou vender ações, 
em caso de dúvida.

• Se detetar qualquer incumprimento, 
informe imediatamente a Linha 
de Apoio à Ética da CBRE ou um 
membro dos departamentos de Ética e 
Compliance ou Jurídico.

P:  Estou a trabalhar para a CBRE na 
aquisição de uma grande entidade 
cotada em bolsa nos Estados 
Unidos. Esta informação ainda não 
é pública, mas gostaria de dizer 
ao(à) meu(minha) parceiro(a) que 
é corretor(a) de bolsa para os seus 
clientes que poderiam vir a lucrar. Se 
não estiver a lucrar pessoalmente, 
posso partilhar esta informação?

R:  Não. Partilhar informação relevante 
e não-pública é ilegal e viola a 
política e o Regulamento de Conduta 
Profissional da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
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Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Responsabilidade 
Financeira

Responsabilidade Financeira
Como colaboradores (as) da CBRE, temos o dever 
de agir com honestidade ao registar e relatar 
informações financeiras sobre as operações 
da empresa. Se fornecer, rever ou certificar 
informações financeiras relacionadas com 
qualquer controlo ou procedimento interno, tais 
como folhas de horas, relatórios de despesas, 
recibos ou outras declarações financeiras, deverá 
fornecer informações precisas, oportunas e 
completas. É estritamente proibido fazer ou 
aprovar registos ou documentação falsos ou 
enganosos, ou não revelar adequadamente 
qualquer ativo ou passivo.

A CBRE confia na nossa integridade financeira 
para tomar decisões de negócios com base nessa 
informação. As nossas partes interessadas, 
incluindo parceiros comerciais, funcionários 
públicos e investidores, também. Fornecer-
lhes informações e divulgações financeiras 
precisas, oportunas e completas não é apenas 
um bom negócio, mas também exigido pelas leis 
e regulamentos que regem a nossa empresa. O 
nosso compromisso com a integridade financeira 
estende-se também aos recursos que gerimos em 
nome dos nossos clientes.

Se tiver preocupações, ou alguém o(a) contactar 
com preocupações, sobre algum aspeto das nossas 
divulgações financeiras, ou questão contabilística 
ou de auditoria ou controlo interno, deverá 
comunicá-las imediatamente ao(à) seu(sua) 
diretor(a), ou através de uma das opções de 
comunicação que temos disponíveis, incluindo a 
Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Pode aceder às políticas da CBRE e a outras 
informações importantes referidas nesta 
secção na Intranet dos Colaboradores da 
CBRE.

PESQUISA DE PALAVRA-CHAVE: 

 Regulamento de 
Conduta Profissional 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Serviço
Abordamos os 

desafios dos 
nossos clientes 

com entusiasmo 
e empenho, 

construindo 
relações de longo 

prazo através 
da ligação das 

oportunidades, 
capital e pessoas 

certas.

REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Lidar com Corrupção e Condutas 
Desonestas

O nosso valor RISE de Serviço é o que nos separa 
dos nossos concorrentes e nos leva a oferecer os 
melhores resultados aos nossos clientes. Mas isso por 
si só não garante o sucesso. Para prestar um grande 
serviço, temos de assumir a responsabilidade de fazer 
negócios justos e éticos - sempre e em todo o lado. 

Lidar com Corrupção e 
Condutas Desonestas
Os clientes escolhem a CBRE não só pelo nosso 
excelente serviço mas também pela nossa reputação 
de práticas de negócios justas e éticas. Embora a 
nossa reputação tenha sido construída pelo trabalho 
árduo de milhares de colaboradores, pode ser 
prejudicada por apenas um(a) colaborador(a) oferecer 
ou aceitar subornos ou luvas de qualquer tipo.

O suborno é um crime na maioria dos países e 
implica penas graves, incluindo multas e penas 
de prisão. Nunca deve oferecer ou pagar subornos 
(direta ou indiretamente através de terceiros) a 
funcionários públicos, clientes ou vendedores. E 
nunca deve aceitar subornos ou luvas. Mesmo um 
pequeno presente ou sinal de gratidão pode ser ilegal 
ou visto como uma forma de obter ou conservar 
negócios ou assegurar uma vantagem imprópria. 
Deverá também prestar contas de todas as suas 
despesas e assegurar-se de que pode fornecer cópias 
das mesmas, se solicitado. Manter livros e registos 
precisos e bem documentados é fundamental para 
mitigar o risco de corrupção.

P:  Estou a escolher entre três 
fornecedores, como parte de um 
processo de pedido de proposta. 
Um fornecedor ofereceu-me 
bilhetes gratuitos para um evento 
desportivo de grande valor. Sinto-me 
tentado(a) a aceitar. Posso fazê-lo?

R:  Não. O bilhete caro viola a política 
de Ofertas e Entretenimento da 
CBRE e coloca a empresa em risco 
de reputação. Deve educada e 
claramente dizer “não” quando lhe 
for oferecido um presente excessivo, 
e responder por escrito com um 
“não” se receber a oferta por e-mail 
ou mensagem de voz.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Tomada de Decisões Relacionadas 
com a Corrupção

Por vezes as irregularidades podem parecer 
corretas, como quando um pequeno pagamento 
ilegítimo impediria o atraso de um projeto. 
Mas nunca é a coisa certa a fazer. Tem a 
responsabilidade pessoal de resistir à participação 
em qualquer forma de corrupção e de denunciar 
violações. A violação destas regras, intencional ou 
não, pode resultar em consequências graves para si 
e para a CBRE.

Tenha Cuidado Com

• Pedidos de doações a instituições 
de caridade ou organizações que 
possam estar filiadas a funcionários 
públicos, partidos políticos, clientes, 
fornecedores ou membros das suas 
famílias

• Pedidos invulgares, excessivos e fora 
do comum de presentes, hospitalidade 
ou viagens

• Pagamentos adicionais para atos 
administrativos de rotina, tais como 
processamento de documentos, 
emissão de licenças, etc., ou para 
agilizar o processo ou procedimento 
normal

• Pagamentos destinados como 
incentivo ou compensação por 
tratamento preferencial ou qualquer 
outro tipo de atividade comercial 
imprópria

Há um pedido, oferta ou promessa de pagamento ou doação de algo de valor.

Será que, quer seja solicitado, oferecido ou prometido direta ou indiretamente através de 
intermediários,

• Irá influenciar impropriamente qualquer ação ou inação, ou decisão ou não decisão do(a) 

destinatário(a) na sua qualidade oficial,

• Irá induzir o(a) destinatário(a) a agir ou a abster-se de agir em relação ao desempenho das 
suas funções,

• Garantirá uma vantagem imprópria,

• Obter ou reter negócios,

• Induzir o(a) destinatário(a) a utilizar a influência com terceiros (incluindo uma Entidade 
Governamental) para influenciar ou afetar qualquer ação ou inação, ou decisão ou não 
decisão de tais terceiros, ou

• “Recompensar” o(a) destinatário(a) após ter afetado ou influenciado qualquer ação ou inação, 
ou decisão ou não decisão de um terceiro?

NÃO 
Não existe uma 

violação

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES RELACIONADAS COM A CORRUPÇÃO

SIM 
Pare e denuncie

Mas se não tiver a 
certeza, consulte um(a) 
aprovador(a) autorizado(a), 
o Regulamento de 
Conduta Profissional e 
a Política Global 6.16 ( 
Anticorrupção) antes de 
prosseguir.

• Fale com o(a) seu(sua) supervisor(a) ou diretor(a)

• Contacte com um membro dos quadros superiores, ou as 
equipas de Pessoas, Ética e Compliance ou Jurídica

• Envie um e-mail ao(à) Responsável pela Conformidade

• Faça uma denúncia on-line ou por telefone (anonimamente se 
permitido pela lei local) utilizando a Linha de Apoio à Ética da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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REGULAMENTO DE CONDUTA 
PROFISSIONAL DA CBRE

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

Concorrência Leal

Concorrência Leal
A concorrência leal é boa para as empresas e os 
nossos clientes, impulsionando a inovação e 
melhorando os serviços. As leis Antitrust e da 
concorrência asseguram um sistema de mercado 
livre justo e competitivo no qual nenhuma empresa 
tem o monopólio de um produto ou serviço.

A CBRE cumpre as leis antitrust em todas 
as jurisdições em que opera. Competimos 
de forma justa e temos políticas que regem 
as nossas atividades com a concorrência, 
clientes e fornecedores. É-lhe exigido o estrito 
cumprimento das leis antitrust e da concorrência 
e dos regulamentos internos correspondentes. 
As violações acarretam penas severas, incluindo 
multas e penas de prisão para colaboradores 
individuais.

Algumas das mais graves alegações antitrust 
envolvem reuniões informais com a concorrência 
durante reuniões e eventos da indústria. Tenha 
cuidado. As leis antitrust são complexas e podem 
variar consoante o país e o estado. Qualquer 
contacto com a concorrência pode aumentar os 
riscos do direito da concorrência. Procure sempre 
orientação quando estiver em dúvida.

O que Deve eEitar?

• Celebrar acordos formais ou 
informais com a concorrência 
para fixar os preços, manipular as 
propostas ou restringir o fornecimento 
de bens ou serviços

• Trocar informações sensíveis em 
termos de concorrência com a 
concorrência

• Abuso de uma potencial posição de 
domínio do mercado

• Criar um ambiente de mercado que 
dissuada a livre concorrência

• Dividir o mercado com base no 
território, base de clientes, etc.

• Impor restrições a clientes ou 
fornecedores

• Participar em certas fusões e 
aquisições que sejam contra as leis 
antitrust

P:  Conheço alguém que trabalha para 
um dos concorrentes da CBRE. 
Ligou-me para me propor trabalhar 
em conjunto para fixar preços para 
a mais recente proposta de projeto. 
Ele diz que a CBRE pode ficar com este 
contrato, mas apenas se prometermos 
deixá-los ganhar o próximo. Deverei 
aceitar?

R:  Não é permitida a fixação de preços 
nem a manipulação de ofertas. Deve 
recusar a oferta e comunicar esta 
preocupação às equipas de Pessoas, 
Jurídica ou de Ética e Compliance, ou 
à Linha de Apoio à Ética da CBRE.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Sanções Governamentais e Luta 
Contra o Branqueamento de Capitais

Sanções Governamentais e Luta 
Contra o bBanqueamento de 
Capitais
A CBRE é uma empresa global e é regida pelas 
leis do comércio internacional nos EUA e por 
regulamentos similares noutros países. Estas leis 
proíbem-nos de fazer negócios com ou apoiar 
criminosos, terroristas, partidos proibidos e 
branqueadores de capitais que tentam esconder 
fundos ilícitos. Deve sempre saber com quem está 
a negociar e cumprir as leis aplicáveis contra o 
branqueamento de capitais e financiamento do 
terrorismo, e só aceitar fundos de fontes legítimas. 
As sanções por violação das leis comerciais podem 
ser graves.

Se tiver dúvidas sobre a pessoa ou entidade que 
detém ou controla o seu cliente ou vendedor ou a 
fonte de fundos ou o propósito da transação, deve 
contactar o(a) seu(sua) diretor(a) ou supervisor(a) 
ou contactar a Linha de Apoio à Ética da CBRE.

O que deve fazer?

• Realize sempre as diligências necessárias 
de conhecer o seu cliente e para 
combater o branqueamento de capitais 
relativamente a todos os clientes com 
quem lidar.

• Verifique todos os fornecedores com 
quem trabalha antes de os contratar.

• Confirme que o cliente ou fornecedor 
existe, e que os seus fundos provêm de 
fontes legítimas.

• Preste muita atenção a clientes ou 
fornecedores que são controlados por 
funcionários públicos ou por uma pessoa 
politicamente exposta..

• Atenção a potenciais sinais de alerta, 
tais como pessoas ou empresas 
que apareçam em listas de sanções 
governamentais ou de entidades 
proibidas.

• Conheça as razões comerciais ou 
económicas por detrás da transação.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Utilização da Marca

Utilização da Marca
Reconhecemos que os nossos profissionais, grupos 
e equipas posicionam os seus conhecimentos e 
experiência como a sua vantagem competitiva. 
No entanto, quando se trata da nossa marca, a 
consistência é fundamental. Uma representação 
consistente da marca ajuda-nos a ganhar negócios 
ao diferenciar a marca CBRE da concorrência, e 
reflete a competência e o profissionalismo que os 
nossos clientes passaram a esperar.

Declarações falsas e enganosas e representações 
inexatas podem afetar negativamente a nossa 
marca. Deve esforçar-se em todo o seu trabalho 
e interações em nome da CBRE para proteger a 
reputação da marca. As equipas de marketing da 
CBRE podem ajudá-lo(a) com mais informações 
sobre protocolos e políticas de marketing que 
podem ser diferentes de acordo com a região, 
divisão e país, de forma a abordar as leis ou 
regulamentos locais.

Como deve representar a nossa 
marca

• Inclua o logótipo da CBRE em todo o 
material de marketing.

• Identifique a linha de negócio que 
representa.

• Cumpra as leis aplicáveis e quaisquer 
grupos reguladores, tais como 
orientações publicitárias de agências 
imobiliárias locais.

• Siga as orientações da marca CBRE ao 
comercializar os seus serviços.

Pode aceder às políticas da CBRE e a outras 
informações importantes referidas nesta 
secção na Intranet dos Colaboradores da 
CBRE.

PESQUISA DE PALAVRA-CHAVE: 

 Regulamento de 
Conduta Profissional

P:  Sou um(a) novo(a) estagiário(a) 
de vendas da equipa da área de 
Capital Markets. O meu senior 
director pediu-me para desenvolver um 
relatório de mercado para os nossos 
clientes. Chamei-lhe “Investimento 
Imobiliário CBRE Bandos” e alterei o 
logótipo da CBRE para azul-marinho 
para se destacar. Estas alterações são 
permitidas?

R:  Não. O seu relatório deve refletir com 
precisão a linha de negócio a que está 
associado(a). Deve consultar as leis 
imobiliárias locais sobre marketing, 
publicidade e representação. E deve 
verificar se o logótipo e a marca CBRE 
no seu relatório seguem as orientações 
definidas no portal da marca CBRE.
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Manter Todos em 
Segurança

Privilegiamos 
incessantemente 

a criação de 
resultados de 

sucesso para os 
nossos clientes, 
colaboradores e 

acionistas.

No centro do nosso sucesso está o nosso valor 
RISE de Excelência. Estabelece um conjunto de 
padrões que nos envolvem e motivam a produzir 
os melhores resultados para todos os nossos 
constituintes com um desempenho superior 
consistente e um comportamento ético.

Manter Todos em Segurança
A CBRE oferece um local de trabalho seguro e 
saudável. O nosso sucesso no cumprimento desta 
obrigação depende de que faça a sua parte para 
minimizar a possibilidade de lesões no trabalho, 
cumprindo a lei e a política CBRE, e utilizando 
o bom senso. As nossas políticas, programa 
e padrões de saúde, segurança e ambiente 
asseguram-lhe recursos, formação e profissionais 
dedicados a contas de clientes e nos nossos 
escritórios para o(a) apoiar durante todos os dias.

O que Deve Fazer?

• Cumprir todas as leis locais em matéria de 
saúde, segurança e ambiente.

• Monitorizar e melhorar continuamente a 
segurança no nosso local de trabalho.

• Denunciar qualquer situação de 
insegurança que ameace a segurança ou 
a saúde de qualquer pessoa no nosso local 
de trabalho ou que prejudique o ambiente.

• Relatar lesões de qualquer gravidade no 
local de trabalho.

• Nunca trabalhar sob a influência de 
álcool, drogas ou outras substâncias que 
prejudiquem a sua capacidade de trabalhar 
de forma segura e eficaz.

Além de ter boas práticas ambientais, a CBRE está 
empenhada em minimizar o nosso impacto no 
ambiente e em ajudar os nossos clientes a fazer o 
mesmo. Reconhecemos a nossa responsabilidade 
de sermos bons administradores do ambiente 
e de melhorar a qualidade de vida dos nossos 
colaboradores e das comunidades onde vivemos e 
trabalhamos.

P:  Sou o(a) project manager para 
a construção de um espaço de 
escritórios. Durante um levantamento 
estrutural, notei alguns defeitos que 
tornariam inseguro prosseguir com o 
processo de construção. Não quero 
comprometer o projeto mencionando estes 
defeitos ao cliente. O que devo fazer?

 R:  A segurança das pessoas está em primeiro 
lugar. Deve comunicar imediatamente 
ao cliente e à sua chefia quaisquer 
descobertas que possam comprometer a 
saúde e a segurança de terceiros.
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Respeitar a Privacidade

Respeitar a Privacidade
A CBRE trata de dados pessoais todos os dias. Assegurar que respeitamos os direitos de privacidade 
dos indivíduos e mantemos a confiança dos nossos colaboradores e clientes são as nossas principais 
prioridades. Espera-se que adira a um conjunto de princípios básicos de privacidade - os nossos Pilares de 
Privacidade de Dados - sempre que recolher, utilizar ou tratar dados pessoais para assegurar que a CBRE se 
envolve em práticas de tratamento de dados lícitas e respeitadoras da privacidade a nível global.

Cabe a cada colaborador colocar proativamente em prática os princípios centrais de privacidade da 
CBRE, de modo que estes estejam permanentemente incorporados na forma como conduzimos os nossos 
negócios. Para o(a) ajudar a compreender os dados pessoais e para mais orientação sobre o cumprimento 
da nossa política de privacidade de dados, contacte o Global Data Privacy Office.da CBRE.

Os Quatro Pilares da Privacidade de Dados

MINIMIZAR 
DADOS E ACESSO

PROTEGER OS 
DADOS

ELIMINAR DADOS

Minimizar a recolha de 
dados pessoais e limitar o 
acesso na estrita medida 

do necessário.

Proteger dados pessoais 
através de encriptação 
e proteção por palavra-

passe.

Eliminar dados pessoais 
quando estes já não forem 

necessários.

Ser transparente sobre 
como a CBRE recolhe 

dados pessoais e como 
pretendemos utilizá-los.

SER 
TRANSPARENTE

1 2 3 4

P:  Pertenço à equipa de Pessoas. 
Enquanto trabalhava no 
compensation planning tool da 
CBRE, reparei que tenho acesso 
aos nomes, títulos de emprego 
e dados de remunerações dos 
colaboradores de uma região e de 
uma linha de negócios fora da minha 
responsabilidade. O que devo fazer?

 R:  Deverá comunicar este e quaisquer 
outros potenciais incidentes de 
privacidade ao Security Operations 
Center da CBRE. O seu acesso a 
estas informações é uma divulgação 
acidental de dados pessoais, que 
pode desencadear obrigações de 
notificação e exige uma resposta 
rápida para limitar o acesso na estrita 
medida do necessário.
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Retenção e Destruição  
de Registos Comerciais,  

Dados e E-mail

Retenção e destruição de registos comerciais, dados e e-mail
Cria e gere centenas de documentos e mensagens de e-mail no decorrer normal do seu trabalho e 
inúmeros dados em bases de dados.. Alguns dos seus documentos e dados são considerados registos 
comerciais, mas a maioria são registos não comerciais.

Todos os colaboradores da CBRE são responsáveis por ajudar a manter registos comerciais para cumprir 
os nossos requisitos comerciais, operacionais e legais e regulamentares, reduzindo simultaneamente os 
custos e riscos associados ao armazenamento desnecessário e excessivo de informação.

7 Se tiver acesso à Intranet de Colaboradores da CBRE, pode encontrar o calendário na página de Global 
Records Retention & Information (Retenção e Informação Global de Registos). Cada calendário enumera catego-
rias de registos comerciais e o período de tempo que cada um deve ser mantido antes de ser destruído..
8 As mensagens deixadas na sua caixa de entrada do Outlook ou pastas de e-mail enviado serão automatica-
mente apagadas após 90 dias.

Registos comer-
ciais

√ Mantê-los de acordo com o calendário de retenção de registos específico do seu 
país7

Registos 
não-comerciais

× Eliminá-los rapidamente quando tiverem atingido o seu objetivo e já não tiver-
em valor comercial

E-mail8

√ Arquive e-mails historicamente significativos

• Relacionados com um projeto que tem valor passados 90 dias

• Fornece provas de eventos ou decisões empresariais importantes

• Necessário por razões regulamentares ou financeiras

× Não arquive e-mails que não sejam historicamente significativos (Exemplos: 
planos de almoço, boletins informativos de organizações empresariais)

O que deve fazer?

Se for um(a) diretor(a) ou supervisor(a)

Se um(a) colaborador(a) que reporta a si deixar a CBRE, tem um tempo específico, definido pelas 
nossas políticas, para aceder e arquivar qualquer e-mail dentro da sua caixa de correio do Outlook 
antes de este ser permanentemente apagado.

P:  Estou a trabalhar numa base de 
dados com as previsões fiscais  
anuais e quinquenais da CBRE e 
cálculos orçamentados da taxa de imposto 
real para os últimos cinco anos. Gostaria 
de transferir os dados do ano mais recente 
para uma folha de cálculo e enviá-los 
por e-mail para a minha conta pessoal 
de armazenamento na nuvem como uma 
cópia de segurança. Isto representa 
alguma preocupações no âmbito das 
políticas da CBRE?

R:  Sim. Em primeiro lugar, alguns dos dados 
excederam o seu período de retenção e 
devem ser destruídos de forma segura. 
Em segundo lugar, é proibido enviar 
por e-mail dados da CBRE para contas 
pessoais de e-mail e de armazenamento. 
Todos os dados da CBRE devem manter-se 
no ambiente da CBRE.
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Utilizar os Nossos  
Sistemas de  

Comunicação Eletrónica

Utilizar os nossos Sistemas de 
Comunicação eletrónica
Os nossos sistemas de comunicação eletrónica, 
tais como acesso à Internet, e-mail, correio de voz 
e serviços telefónicos, são ferramentas essenciais 
que sustentam o nosso negócio. É responsável por 
utilizar estes sistemas e meios de comunicação 
social de uma forma profissional, respeitosa, 
segura e legal, consistente com os nossos valores e 
políticas RISE.

Não comunique nem faça publicações em redes 
sociais sem considerar cuidadosamente como a 
comunicação ou publicação afeta a reputação e 
o dever da CBRE de manter a confidencialidade 
de certas informações, e como estas podem ser 
interpretadas pelo público.

Quando utiliza as redes sociais, representa a nossa 
marca e é um(a) guardiã(o) da nossa reputação. 
Condutas impróprias, partilha de informações 
confidenciais, assédio, utilização excessiva de 
sistemas da empresa para assuntos pessoais, 
e fraude são tratadas da mesma forma, quer 
sejam cometidas on-line ou presencialmente. 
Independentemente da plataforma ou do meio, 
estas atividades não serão toleradas. Pense antes 
de publicar.

O que deve fazer?

• Ser respeitoso(a) e responsável para com 
o público, bem como para com qualquer 
empresa, grupo ou pessoa mencionada 
na comunicação ou na publicação.

• Quando se envolver nas redes sociais, 
indique claramente que as suas opiniões 
e declarações lhe são exclusivamente 
atribuíveis a si e não à empresa.

• Não divulgue informações confidenciais, 
da propriedade da CBRE, ou dos nossos 
clientes.

P:  Estou orgulhoso(a) do desempenho 
da CBRE e espero que o preço 
das nossas ações suba devido aos 
nossos fortes ganhos e a uma fusão 
que se espera que seja fechada no 
próximo trimestre. Posso publicar sobre 
isto nas redes sociais?

R:  Não. Partilhar informação relevante 
e não-pública é ilegal e viola a 
política e o Regulamento de Conduta 
Profissional.
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Marketing Eletrónico

Marketing Eletrónico
Todo o marketing direto entregue pela CBRE ou em 
nome da CBRE deve cumprir as leis e regulamentos 
aplicáveis, que variam por país, região e estado. 
Estas leis afetam a forma como pode telefonar, 
enviar SMS, correio, e-mail ou fax a clientes e 
potenciais clientes.

O não-cumprimento das leis e regulamentos 
relacionados com o marketing eletrónico pode 
expor a CBRE, a si e aos nossos clientes a 
significativas multas regulamentares, processos 
judiciais e/ou danos à reputação.

O que deve evitar?

• Enviar marketing direto não solicitado e 
indesejado por via eletrónica

• Utilizar publicidade enganosa ou 
conteúdos que infrinjam os direitos de 
propriedade intelectual de outra parte

• Telemarketing para números de telefone 
registados em qualquer registo de 
chamadas não solicitadas

• Fazer chamadas telefónicas utilizando 
sistemas de marcação automática

• Adquirir ou utilizar listas de terceiros 
sem garantia de que as listas 
foram compiladas e partilhadas em 
conformidade com as leis aplicáveis

P:  Estou a tentar fazer crescer o 
negócio da CBRE e uma terceira 
entidade ofereceu-se para me 
vender uma lista de potenciais 
clientes e as suas informações de 
contacto. Gostaria de enviar materiais 
de marketing e relatórios de investigação 
por e-mail que possam ser do interesse 
destes potenciais cliente e dar 
seguimento ao envio através de um 
telefonema. Posso fazê-lo?

R:  Não, não sem mais diligências para 
obter uma garantia razoável, entre 
outros, de que a lista de potenciais 
clientes foi compilada, e pode ser 
utilizada pela CBRE, em conformidade 
com a lei aplicável. Esta diligência pode 
incluir a verificação de que as pessoas 
incluídas na lista consentiram a recolha 
e divulgação dos seus dados pessoais, 
não optaram previamente por não 
receber comunicações de marketing da 
CBRE e não se registaram em nenhum 
registo aplicável de chamadas não 
solicitadas.
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Participação em Assuntos 
Públicos e Políticos

Participação em assuntos 
Públicos e Políticos
Incentivamo-lo(a) a participar em questões 
educativas e políticas que afetem a sua
vida, comunidade e negócios. Estas atividades 
requerem por vezes falar em público, publicar 
artigos de opinião ou dar entrevistas a meios de 
comunicação social. Quando participar nestas 
atividades, nunca deve apresentar os seus 
pensamentos e opiniões como sendo os da CBRE. 
Não obstante, tenha em mente que representa 
sempre a CBRE e deve exercer um bom julgamento 
para evitar prejudicar a reputação da CBRE ou as 
suas relações com clientes.

9 Por exemplo a Política 6.17 dos EUA: Contribuições Políticas.

O que deve saber?

• Não utilize o nome ou logótipo da 
CBRE, não participe numa entrevista 
nem se identifique como funcionário(a) 
da CBRE sem autorização prévia do 
responsável pelo seu diretor da linha de 
negócio, Senior Directorou Corporate 
Communications Director 

• Não diga nada “confidencialmente”.

• Não “deixe escapar” nenhuma 
informação confidencial sobre a CBRE 
ou clientes.

• Não divulgue informações de clientes.

Se for responsável por um mercado local ou 
regional, deve usar o bom senso ao participar em 
qualquer atividade externa. A sua posição dentro 
da empresa significa que quase tudo o que disser 
ou fizer pode ser atribuído à CBRE.

Contribuições Políticas e Lobbying

As contribuições políticas das empresas e o 
lobbying dos governos ou dos seus funcionários 
são estritamente regulamentados na maioria dos 
países. Por conseguinte, a CBRE proíbe de um 
modo geral a utilização de fundos da empresa 
para contribuições políticas.9 A CBRE só se 
envolverá em questões públicas através de um 
processo muito controlado e com a aprovação do 
Departamento Jurídico.

Apoios Públicos

A CBRE proíbe que terceiros utilizem o nosso 
nome em qualquer tipo de promoções públicas, 
incluindo anúncios públicos, comunicados de 
imprensa, anúncios, entrevistas ou material de 
marketing digital ou impresso. Se um cliente ou 
parceiro comercial lhe pedir um apoio público 
em nome da CBRE, deverá contactar por escrito 
o (Senior Managing Director de Corporate 
Communications para solicitar uma exceção. As 
exceções não são garantidas e podem ser revogadas 
em qualquer altura.

O nome e o logótipo da CBRE são um diferenciador 
na conquista de novos negócios, um farol para 
atrair talento e um símbolo de valor. Portanto, o 
seu trabalho e interações em nome da CBRE devem 
ser cuidadosamente considerados para proteger o 
nome e a marca da CBRE. 

P:  A minha equipa e eu usamos o 
mesmo fornecedor de impressão 
há mais de duas décadas. Soube 
recentemente que tem o logótipo da 
CBRE e um testemunho publicado no seu 
site. Nunca demos um testemunho nem 
autorizámos a utilização do logótipo da 
CBRE. O que devo fazer?

R:  Embora a sua equipa tenha uma 
longa relação com este fornecedor, 
a CBRE não aprovou a utilização do 
nosso nome ou logótipo. Além disso, 
o testemunho é enganador. Deve 
contactar o fornecedor e solicitar que 
a identidade e o testemunho da marca 
sejam retirados.
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Assegurar que os Nossos 
Parceiros de Negócio 
Partilham os Nossos 

Valores

Assegurar que os Nossos Parceiros de Negócio Partilham os 
Nossos Valores
O Código de Conduta de Fornecedores da CBRE serve para assegurar que os nossos prestadores de serviços 
e outros fornecedores partilham os nossos valores.

O Código de Conduta de Fornecedores estabelece os requisitos éticos, legais, ambientais e socialmente 
responsáveis para os nossos fornecedores em todo o mundo. Consequentemente, aborda a corrupção, 
práticas comerciais desleais, privacidade dos dados e segurança da informação, conflitos de interesse, 
direitos humanos no contexto das práticas laborais, preocupações de saúde e segurança relacionadas 
com o trabalho, presentes oferecidos por fornecedores, e requisitos de conformidade ambiental e de 
sustentabilidade. Não se pretende que seja uma lista exaustiva, mas sim uma visão geral de alto nível das 
necessidades. É fundamental para a seleção e retenção de fornecedores.

A CBRE está firmemente empenhada em fazer negócios de acordo com a letra e o espírito da lei. Os nossos 
fornecedores têm também de o fazer, e têm de cumprir o nosso Código de Conduta de Fornecedores.

O que deve saber?

• Todas as empresas e departamentos 
da CBRE a nível mundial que utilizam 
fornecedores são obrigados a incluir e/
ou referenciar o Código de Conduta de 
Fornecedores em todos os contratos e 
ordens de compra de fornecedores.

• Todas as empresas e departamentos da 
CBRE devem controlar razoavelmente a 
adesão dos seus respetivos fornecedores 
ao Código de Conduta de Fornecedores, 
e tomar as medidas apropriadas em 
relação a incumprimentos.

Papel Especial dos Diretores

Se contratar terceiros em nome da CBRE, é sua 
responsabilidade:

• Completar a devida diligência antes de 
contratar o fornecedor e identificar e 
resolver adequadamente quaisquer sinais 
de alerta

• Confirmar que existe uma razão comercial 
adequada para contratar o fornecedor

• Compensar o fornecedor 
proporcionalmente aos seus serviços

• Assegurar que as condições de 
pagamento estão de acordo com as 
políticas da empresa

• Documentar adequadamente os serviços 
que o fornecedor está a prestar à CBRE

• Pôr em prática controlos para garantir o 
adequado desempenho dos serviços

Pode aceder às políticas da CBRE e a outras 
informações importantes referidas nesta 
secção na Intranet dos Colaboradores da 
CBRE.

PESQUISA DE PALAVRA-CHAVE: 

 Regulamento de 
Conduta Profissional 

P:  Um(a) colaborador(a) de um 
fornecedor da CBRE disse-me 
que foi obrigado(a) a fazer horas 
extraordinárias que excederam 
o limite legal, que os seus benefícios 
laborais não foram pagos na totalidade 
e que não recebeu o salário a tempo. O 
que devo fazer?

R:  Deverá reportar esta preocupação 
através de qualquer uma das opções de 
denúncia, incluindo a Linha de Apoio 
à Ética da CBRE. O fornecedor pode 
estar a cometer crimes de escravatura 
moderna e é sua obrigação levantar 
esta questão.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Conclusão
Se bem que o nosso Regulamento de Conduta Profissional não consiga antecipar todas as situações que poderá encontrar durante a sua carreira profissional na 
CBRE, a aplicação dos seus princípios pode ajudá-lo(a) a tomar as decisões certas na maioria dos casos. Quando precisar de orientação ou apoio adicional, sabe 
onde pode procurar informação ou ajuda.

Agradecemos o seu apoio contínuo ao Regulamento de Conduta Profissional e ao Programa de Ética e Compliance.

Perguntar Antes de Atuar

• É legal?

• É seguro?

• Segue a política da empresa?

• É a coisa certa a fazer?

• Como seria percebido pelos nossos clientes, 
pelos meios de comunicação social ou pelas 
nossas comunidades?

Lembre-se Destas Regras
• Conheça as políticas e normas da empresa, e 

as leis que se aplicam à sua posição.

• Siga sempre estas normas.

• Se não tiver a certeza, pergunta a alguém que 
saiba. 

Estão Disponíveis Recursos

Se tiver perguntas ou preocupações sobre a “coisa 
certa a fazer” ou a conduta de alguém no local de 
trabalho, encorajamo-lo a dirigir-se ao(à) diretor(a) 
ou supervisor(a). Se não se sente à vontade para 
o fazer, manifeste a sua preocupação através das 
muitas outras opções de comunicação disponíveis:

• Qualquer membro dos quadros superiores, ou 
as equipas de Pessoas, Ética e Compliance ou 
Jurídica

• O(a) Responsável pelo Compliance

• Linha de Apoio à Ética da CBRE

Para informações adicionais, queira 
contactar:

Laurence H. Midler
Vice Presidente Executivo, Conselheiro Geral
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com

Elizabeth E. Atlee
Vice-Presidenta Sénior, Consultora Geral Adjunta 
e Diretora de Ética e Compliance
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

O Regulamento de Conduta Profissional está disponível em 34 línguas. 
Todos os colaboradores são responsáveis pela sua leitura e compreensão 
e por seguir as suas orientações. O Regulamento de Conduta Profissional 
não abrange todas as leis, normas ou regulamentos aplicáveis, nem 
oferece respostas a todas as perguntas. Em caso de dúvida, deve recorrer 
ao bom senso e procurar orientação sobre o curso de conduta adequado. 
O Regulamento de Conduta Profissional não constitui um contrato de 
trabalho ou uma garantia de emprego continuado. É para benefício 
exclusivo da CBRE e dos seus colaboradores e não pode ser utilizado ou 
confiado por nenhuma outra parte.

Comunicações com a SEC e outras 
entidades governamentais

Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário 
neste Regulamento de Conduta Profissional ou 
em qualquer outra política ou acordo com a CBRE, 
poderá comunicar, cooperar ou apresentar uma 
denúncia ou queixa à Securities and Exchange 
Commission (SEC), ou a qualquer outra entidade 
governamental ou reguladora relativamente 
a possíveis violações de qualquer requisito legal ou 
regulamentar. Poderá divulgar, fornecer documentos 
ou outras informações que estejam protegidas ao 
abrigo das disposições de denúncia de qualquer 
lei ou regulamento aplicável a qualquer entidade 
governamental, sem aviso prévio ou aprovação da 
CBRE, desde que (1) tais comunicações e divulgações 
sejam consistentes com a lei aplicável e (2) as 
informações divulgadas não tenham sido obtidas 
através de uma comunicação sujeita ao privilégio 
advogado-cliente (a menos que a divulgação dessas 
informações seja de outro modo permitida por um 
advogado nos termos da lei aplicável, do código 
deontológico do advogado ou outro). A CBRE não 
limitará o direito do colaborador a ser recompensado 
pelo facto de fornecer informações de acordo 
com as normas de denúncia de qualquer lei ou 
regulamento aplicável à SEC ou a qualquer outra 
entidade governamental. Todas as disposições de 
qualquer acordo entre a CBRE e um colaborador 
ou ex-colaborador que sejam inconsistentes com 
a redação acima ou que possam limitar a capacidade 
de qualquer pessoa ser recompensada ao abrigo das 
normas de denúncia da lei aplicável são consideradas 
inválidas e não serão aplicadas pela CBRE.

Modificações e Renúncias

Este Regulamento de Conduta Profissional pode 
ser alterado de vez em quando. Qualquer alteração, 
modificação ou renúncia a qualquer disposição do 
presente Regulamento de Conduta Profissional 
para administradores ou diretores executivos deve 
ser aprovada pelo conselho de administração 
da CBRE. Qualquer alteração, modificação ou 
renúncia será prontamente divulgada de acordo 
com as leis, regras e regulamentos aplicáveis 
(incluindo as regras da bolsa de valores).

Coloque uma questão ou comunique uma conduta imprópria à Linha de Apoio à Ética da CBRE.
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TERMO DEFINIÇÃO

Combate ao 
Branqueamento  
de Capitais

Refere-se às leis, regulamentos e procedimentos destinados a impedir os criminosos de disfarçar os fundos obtidos ilegalmente como 
rendimentos legítimos.

Suborno
Uma oferta ou pagamento de qualquer coisa de valor, como dinheiro, um presente, entretenimento ou favor, com a intenção de influenciar 
o(a) destinatário(a) a usar indevidamente a sua posição para fazer algo ilegal ou desonesto por si em troca. 

Registo Comercial
Memorializa uma decisão empresarial significativa e deve ser mantido para cumprir as obrigações legais, contratuais, de informação 
financeira ou regulamentares. O conteúdo determina se se trata de um registo comercial e não o seu formato ou localização. (Exemplos: 
contratos, registos de auditoria, registos de licenciamento e avaliações)

Rede Informática
A rede ou sistemas informáticos da CBRE incluem mas não estão limitados às redes locais (LAN) e de rede alargada (WAN), sistemas de 
servidores, centros de dados e todos os sistemas controlados pela CBRE.

Marketing Direto
Qualquer comunicação entregue pela CBRE ou em nome da CBRE, isoladamente ou em massa, que (1) faça publicidade ou promova um 
produto, serviço, posição ou evento pago oferecido pela CBRE ou (2) promova a CBRE de qualquer forma. O marketing direto não inclui 
comunicações com a única finalidade de facilitar ou fornecer uma atualização sobre uma transação pendente, serviço ou evento pago.10

Dispositivo
Computadores de secretária, portáteis, notebooks, unidades de armazenamento, smartphones ou qualquer outro dispositivo semelhante 
utilizado para aceder a redes da empresa ou ativos de informação.

Marketing 
Eletrónico

O marketing eletrónico não está limitado ao e-mail. Inclui outras formas de ferramentas de marketing on-line, tais como fax, comunicação 
web ou on-line, mensagens de texto, blogues, quadros de mensagens, Wikis, rádio na Internet ou streaming de vídeo, redes sociais 
profissionais ou comunitárias e sites de partilha de informação, robocalling, e redes sociais.

Encriptação Uma função matemática que protege a informação, tornando-a ilegível por todos exceto por quem tem a chave para a descodificar.

Lei sobre a Prática 
da Corrupção no 
Exterior [Foreign 
Corrupt Practices Act]

Uma lei federal dos Estados Unidos que proíbe cidadãos e entidades dos EUA de subornar funcionários públicos estrangeiros para 
beneficiar os seus interesses comerciais.

10 Nos EUA, as comunicações não-comerciais, tais como alertas, novidades da indústria e solicitações de contribuições para caridade não são consideradas como sendo marketing direto. Na União Europeia, a solicitação/ angariação de 
fundos de caridade e tudo o que promova a CBRE seria considerado marketing direto.

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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Tráfico de Seres 
Humanos

Uma forma de escravatura moderna que envolve obrigar ou coagir uma pessoa a fornecer mão-de-obra ou serviços, ou envolver-se em atos 
sexuais comerciais contra a sua vontade.

TERMO DEFINIÇÃO

Tecnologia da 
Informação

Todo o equipamento informático e suportes de armazenamento (fixos ou amovíveis).

Abuso de 
Informação 
Privilegiada

A prática ilegal de negociar em bolsa em proveito próprio através do acesso a informações confidenciais.

Ativos Intangíveis
Os ativos intangíveis da empresa incluem propriedade intelectual e informações confidenciais e de propriedade, tais como marcas 
registadas, planos de negócios e de marketing, informações salariais e dados e relatórios financeiros não publicados, etc.

Luvas
Uma forma de suborno negociado. As luvas são um pagamento ilegal destinado a compensar o tratamento preferencial ou qualquer outro 
tipo de serviços impróprios recebidos. As luvas podem assumir a forma de dinheiro, um presente, crédito ou qualquer coisa de valor.

Conhecer o Seu 
Cliente

O processo de identificação e verificação da identidade do cliente ou fornecedor.

Escravatura 
Moderna

A exploração de outras pessoas para ganho pessoal ou comercial, incluindo recrutamento, acolhimento, transporte, fornecimento ou 
obtenção de uma pessoa para trabalho forçado através do uso da força, fraude, ou coerção.

Registos Não-
Comerciais

Versões duplicadas do mesmo documento e outras informações não essenciais. A maioria dos documentos são registos não-comerciais. 
(Exemplos: rascunhos, correspondência, agendas antigas ou convites para reuniões)

Dados Pessoais
Qualquer dado (independentemente do formato) que, por si só ou em combinação com outros dados razoavelmente disponíveis, possa 
direta ou indiretamente identificar ou ser utilizado para identificar uma pessoa. (Exemplos: nome, data de nascimento, informações de 
contacto, números de identificação e endereços de e-mail, bem como sexo/género, estado civil e opiniões de e sobre uma pessoa)

Pessoa 
Politicamente 
Exposta

Alguém relacionado ou estreitamente associado com funcionários públicos e que pode influenciar as suas decisões.

Ativos Tangíveis Os ativos tangíveis da empresa incluem bens, equipamento, materiais, tecnologia, etc.
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