
CÓDIGO
DE ÉTICA



SUMÁRIO

1.       MANIFESTO 3

2. TODO SHARK DEVE SABER 4

3. NOSSO VALORES 5

4. COMO O SHARK VIVÊNCIA O CÓDIGO? 14

6. RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  19

5. AMBIENTE DE TRABALHO 18

7. RESPEITO EM NOSSA CASA 23

8. CONFLITO DE INTERESSES 29

9. RELACIONAMENTOS 35

10. PROTEÇÃO DE DADOS 40



SOMOS 
AMBICIOSOS, 
RESILIENTES, 
INCONFORMADOS 
E TRANSPARENTES. 

Assista nosso manifesto. 

JUNTOS SOMOS FORTES.

JUNTOS SOMOS INVENCÍVEIS.

JUNTOS SOMOS UM TIME.

JUNTOS SOMOS SHARKS.

JUNTOS SOMOS TRINUS.
MENU

https://www.youtube.com/watch?v=C843WWpf6-I


TODO
SHARK
DEVE
SABER

DESBUROCRATIZAR, 
DEMOCRATIZAR, INOVAR
E TRANSFORMAR 
O MERCADO IMOBILIÁRIO.

NOSSO PROPÓSITO

MENU



AMBIÇÃO

INCONFORMISMO

RESILIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA



AM
BI
ÇÃO
Seja sócio 
desde o 
primeiro dia, 
se entregue 
de corpo e alma 
à missão, 
aqui não tem espaço 
para mercenários, 
somos todos 
MISSIONÁRIOS.



INCON
FOR
MISMO
Buscamos inovação 
através da tecnologia, 
da sustentabilidade, 
da ousadia 
e da coragem 
para fazer diferente 
e transformar 
a forma de morar 
do brasileiro. 
Somos todos 
INCONFORMADOS.



RESI
LIÊN
CIA
Não existem 
obstáculos.
Não fazemos 
restrições 
quando o assunto 
é vencer. 
Somos todos 
OBSTINADOS. 



TRANS
PARÊN
CIA
Nada é escondido 
debaixo do tapete, 
tudo é feito 
do jeito certo. 
Não fazemos 
concessões, 
não há preço 
quando o assunto 
é honestidade. 
Somos todos 
RETOS.



RISCOMPLIANCE

Para nós a ambição que buscamos dos 
nossos Sharks é aquela traduzida como 
"dê o melhor de si".

AM
BI
ÇÃO

MENU



"NÃO EXISTEM 
OBSTÁCULOS. 
NÃO FAZEMOS 
RESTRIÇÕES 
QUANDO O 
ASSUNTO É 
VENCER"

RISCOMPLIANCE
Não quer dizer que podemos fazer de tudo 
para alcançar um objetivo como, por exem-
plo, burlar alguma Lei, mas sim que deve-
mos ter ideias diferentes para quebrar os 
obstáculos encontrados da maneira mais 
eficiente. Afinal, somos todos retos. 

MENU



"NADA É ESCONDIDO 
DEBAIXO DO TAPETE, 
TUDO É FEITO 
DO JEITO CERTO. 
NÃO FAZEMOS 
CONCESSÕES, NÃO 
HÁ PREÇO QUANDO 
O ASSUNTO 
É HONESTIDADE."

RISCOMPLIANCE
Aqui somos todos transparentes em nos-
sas condutas e obrigações, mas isso não 
significa que podemos falar sobre tudo e 
com todos em qualquer lugar. Como faze-
mos uso de muitas informações restritas e 
confidenciais, nossos Sharks devem estar 
sempre atentos ao tratar de informações 
da TG Core, seja verbal ou digitalmente.

MENU



"SOMOS 
TODOS 
RETOS."

RISCOMPLIANCE

Os valores trazem quem somos e ser ético é 
ser reto. Não é apenas a equipe de Riscom-
pliance que deve ser reta, mas sim todos 
os Sharks da TG Core e de seus parceiros.. 
É nosso dever, como Sharks, agirmos de 
forma ética sempre, independente se há ou 
não alguém supervisionando. 

MENU



COMO 
O SHARK 
VIVENCIA 
O CÓDIGO?

Um verdadeiro Shark identifica no Código 
de Ética um guia que direciona, inspira e 
instrui suas ações e comportamentos diá-
rios dentro e fora da Companhia. 

Um verdadeiro Shark encontra no Código 
de Ética apenas um reforço para os valo-
res que já vêm de sua natureza: ética, res-
peito, integridade, transparência, respon-
sabilidade, empatia, paixão, dedicação e 
colaboração. Ele expressa esse conheci-
mento por meio do Termo de Adesão a esse 
Código, assim como para alguns outros da 
TG Core.

MENU

https://forms.office.com/r/33kLPCDQr8


O QUE 
CONSTRUÍMOS 
COM O CÓDIGO? 
Este Código vem para somar à nossa cul-
tura. Nele encontramos as bases que sus-
tentam e fortalecem o nosso sonho de 
entregar moradia de qualidade à milha-
res de brasileiros de forma revolucionária. 

MENU



CONVITE 
A VISITAR 
AS POLÍTICAS 
Além do Código de Ética, possuímos tam-
bém Políticas específicas para os temas 
aqui abordados, contendo maior nível de 
detalhamento.

SHARKS, ENCONTRAMOS 
FACILMENTE ESSAS 
POLÍTICAS E OUTROS 
MANUAIS EM NOSSA 

INTRANET, NA SESSÃO 
TRINUSPÉDIA. 

MENU



QUEM SÃO
OS SHARKS?
Nosso Código se estende por todo o oceano 
sob nosso domínio, ou seja, independente do 
tempo de trabalho ou sua missão (cola-
boradores, líderes, sócios, administra-
dores e estagiários) , você é um Shark e 
precisa estar atento e em conformidade 
com os nossos valores e diretrizes éticas 
aqui previstas.

AS NORMAS DESTE CÓDIGO SE 
APLICAM TAMBÉM AOS NOSSOS 
FORNECEDORES, PRESTADORES 
DE SERVIÇO  E PARCEIROS 
NAS SITUAÇÕES EM QUE 
ATUEM EM NOSSO NOME 
OU COMO REPRESENTANTES  
DA TG CORE. 

MENU



AMBIENTE 
DE TRABALHO

Como a TG Core diz, a casa é sua! 
E nela devemos agir sempre com 
cordialidade, responsabilidade,
 respeito, cuidado e zelo.

CULTURA 
E BOAS PRÁTICAS 
DE CONVIVÊNCIA.

MENU



RESPONSABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL 

Nosso objetivo é levar 
moradia de qualidade 
a todos os Brasis, 
do Oiapóque ao Chuí. 

Fazemos isto empoderando o desenvolve-
dor local e aprendendo com ele mais sobre 
as peculiaridades de cada uma das regiões. 
Temos como foco integrar as dimensões 
econômica, social, ambiental e regional em 
nossas atividades.

MENU



Para isto, somos meticulosos 
nas réguas de qualidade. 
Levamos aos empreendimentos 
e aos parceiros, um olhar atento 
para o social, ambiental e, claro, 
para a governança. 

Compreendemos que fazemos  parte de um 
ecossistema. Portanto, somos comprometi-
dos com a sustentabilidade interna - nos-
sos negócios e ambiente de trabalho - e 
externa - meio ambiente.

A sustentabilidade interna, compreende a 
perenidade do nosso negócio. Somos inte-
grados por um time de colaboradores-só-
cios, com espírito de donos, e donos cuidam 
dos negócios com atenção especial a tudo 
aquilo que contribui para a permanência. 
Compreende, ainda, a qualidade do nosso 

MENU



ambiente de trabalho. Portanto, somos exi-
gentes  com o respeito aos direitos huma-
nos e bem estar de todo o nosso time 
de sócios (colaboradores). 

Como sustentabilidade 
externa, compreendemos 
a responsabilidade 
socioambiental. 

Estamos atentos à preservação do meio 
ambiente, ao respeito aos direitos huma-
nos e ao bem estar de toda a nossa cadeia 
de fornecedores, prestadores de serviço, 
parceiros, time de sócios (colaboradores), 
investidores, clientes. Somos comprome-
tidos com a adoção de medidas preven-
tivas e mitigadoras de impactos sociais e 
ambientais diversos.

MENU



SKARKS, PARA 
FICAREM POR DENTRO 

DO ASSUNTO, LEIAM 
NOSSA POLÍTICA 

SOCIOAMBIENTAL!

MENU



RESPEITO 
EM NOSSA
CASA 
O que mais valorizamos em 
nossa Companhia e fora dela, 
são as PESSOAS. Portanto, toda 
e qualquer pessoa merece 
o nosso respeito.

MENU



O respeito à diversidade, 
à autenticidade e à pessoa é um 
pilar essencial da nossa Cultura.  

Por isso, na TG Core promovemos e valo-
rizamos iniciativas em prol da diversidade 
e da igualdade no ambiente de trabalho, 
proibindo todas as formas de discrimina-
ção, sejam elas por raça, religião, gênero, 
orientação sexual, idade, opinião política, 
nacionalidade, posição social, origem ou 
outras.

MENU



ASSÉDIO? 
Também não faz parte 
do nosso vocabulário! 

JUNTOS 
SOMOS 

ÉTICOS! 

Situações como abuso de poder, assédio 
sexual e humilhação não serão toleradas.

Caso você vivencie ou presencie alguma 
atitude de discriminação ou assédio com 
você ou outro Shark reporte ao time de 
compliance. 

MENU



BOM SENSO  
E IMAGEM DA 
COMPANHIA 
Sabemos que nossos Sharks estão sempre 
cheios de motivos para comemorar, mas 
precisamos nos atentar a algumas situa-
ções que não permitimos na Companhia, 
pois podem atrapalhar seu desempenho, 
gerar erros em atividades e ainda manchar 
a sua imagem e a da TG Core. e de suas 
parceiras. Além de contar com o bom senso 
de todos, deixaremos expressas a seguir 
algumas dessas situações:

 Trabalhar embriagado;

 Utilização de drogas ilícitas;

 Fazer uso d e bebidas alcoólicas em 
ambiente externo à Companhia, vestindo 
peças que identifiquem a TG Core. (que con-
tenham a logo, por exemplo);

MENU



MENU

 Aglomerações em período de pandemia;

 Fazer descarte irregular do lixo produ-
zido, dentro ou fora da Companhia.

Nós também prezamos pelo bem-estar no 
ambiente de trabalho, pois assim nossos 
Sharks nadam melhor nesse oceano. Por 
isso, esperamos o bom senso para que 
não hajam práticas na Companhia que 
possam invadir o espaço do outro, levando 
desconforto em nossa casa. Algumas 
situações que não são permitidas, pois 
podem gerar desconforto no ambiente de 
trabalho:

 Fumar nas dependências da Companhia;

 Utilização de objetos que emitam fumaça, 
como incenso e palo santo, uma vez que 
não haja o consentimento de todos que 
estão no ambiente.



Valorizamos um ambiente de 
trabalho tranquilo, respei-
toso, seguro e saudável no 
aspecto físico e mental, para 
que todos brilhem em suas 
funções.



CONFLITO 
DE INTERESSES
A maior responsabilidade de um Shark é 
sempre agir prezando pelo melhor inte-
resse da Companhia, afinal, somos sócios 
desde o primeiro dia.  Por isso, precisamos 
esclarecer que qualquer situação que pos-
sivelmente leve um Shark a tomar deci-
sões motivadas por outros interesses que 
não os da TG Core, será classificada como 
conflito de interesses. 

Nós sabemos que é impossível evitar por 
completo essas situações, mas ainda assim 
precisamos monitorá-las, pois nem sempre 
um conflito de interesses representa uma 
violação ao nosso Código, mas a falta do 
seu reporte ao Compliance, sim. Então, na 
dúvida,fale conosco antes de tomar uma 
atitude!

MENU



Para tornar mais claro,
aqui vão algumas situações 
que se caracterizam como 
conflito de interesses 
no nosso contexto. 

Caso fique em dúvida sobre 
alguma situação que você se 
envolva e que não esteja descrito 
neste documento, entre em 
contato conosco!

MENU



ATIVIDADE 
PARALELA
Considera-se atividade 
paralela o desempenho 
de outra atividade 
profissional, remunerada 
ou não, além daquela 
desenvolvida na TG Core.

O Shark pode realizar 
atividades paralelas, desde 
que atenda aos seguintes 
pontos:

Não é permitido que o Shark preste servi-
ços de forma direta ou terceirizada para 
empresas concorrentes;

MENU



Horários/Dedicação: Não é permitido que o 
horário de sua atividade paralela conflite 
com a sua jornada na TG Core ou prejudi-
que o seu rendimento profissional;

Não é permitido que o Shark faça uso de 
materiais, dados, informações, estratégias 
ou inteligência de negócio desenvolvidas 
dentro da TG Core para o desempenho de 
atividades paralelas.

MENU



Sharks  são pro ib idos  d e 
aceitar presentes, brindes, 
refeições, ingressos, viagens, 
pacotes de entretenimento, 
por exemplo, que ultrapassem 
R $  1 0 0 , 0 0  ( c e m  r e a i s ) , 
respeitando o valor anual 
d e R$ 250,00 (duzentos e 
cinquenta reais) de quaisquer 
terceiros, fornecedores ou 
parceiros.

BRINDES,PRESENTES 
E HOSPITALIDADES 



Caso o terceiro insista em entregar o brinde 
ou presente e fique difícil a recusa, os Sharks 
podem aceitar e, em seguida, devem comu-
nicar ao time de Riscompliance e/ou pes-
soas, que poderá sorteá-lo ou devolvê-lo 
ao doador. Para mais informações, acesse 
nossa política de brindes.

Somos retos. 
Não colocamos 
nosso interesse 
pessoal a frente 
do interesse da 
TG Core. 

https://trinuscapital-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/leticia_dias_tgcore_com_br/Ej0XwId7Ca9EicQ5_rjLIg0BjIrMvodmU2iD3iULhCqPLw?e=iod5LO


RELA
CIONA
MENTOS
Alguns relacionamentos pessoais podem 
representar potencial conflito de interes-
ses para a Companhia. A seguir descreve-
remos algumas dessas situações e, caso 
você se encaixe em alguma delas, é neces-
sário que reporte ao time de Compliance, 
através do e-mail: 

compliance@tgcore.com.br. 

MENU

mailto:compliance@tgcore.com.br


RELACIONAMENTOS 
ENTRE SHARKS

Como proceder?

Sempre respeitamos os vínculos afetivos e 
de parentesco que unem os nossos Sharks, 
mas precisamos nos lembrar que alguns 
relacionamentos pessoais com outros 
Sharks podem representar potencial con-
flito de interesses. 

Todo relacionamento afetivo estável entre 
Sharks, além de relações de parentesco 
de até segundo grau, devem ser reporta-
dos para o time de Compliance.

MENU



CLIENTES 

Ao falarmos sobre clientes, envolvemos 
todas as pessoas que adquirem ou venham 
a adquirir algum dos produtos oferecidos 
pela Companhia. A relação com esses clien-
tes, além de representar potencial conflito 
de interesse, pode oferecer risco de com-
partilhamento de informações privilegia-
das. Assim, Shark, sempre que você tiver 
relação com algum cliente, reporte ao Ris-
compliance.

MENU



FORNECEDORES

A TG Core. trabalha com fornecedores dos 
mais diversos segmentos e de diferentes 
regiões do Brasil. Neste relacionamento, 
é possível que haja potencial conflito de 
interesse uma vez que o fornecedor ou o 
prestador de serviço pode possuir relação 
de parentesco ou amizade com algum de 
nossos Sharks.

É importante lembrar que a contratação 
de fornecedores e prestadores de serviços 
deve ocorrer da forma mais transparente 
e vantajosa para a TG Core. Dessa forma, 
caso o Shark identifique algum conflito de 
interesses nesta natureza, ele deverá infor-
mar à equipe de Compliance.

MENU



PARCEIROS

Os parceiros são uma parte essencial do 
nosso negócio. "É através deles que con-
seguimos novas oportunidades e que tor-
namos nossos serviços mais e ficientes. 
A relação com esses parceiros, além de 
representar potencial conflito de interesse, 
pode oferecer risco de compartilhamento 
de informações privilegiadas. Sempre que 
tiver relação com algum parceiro, reporte 
ao Compliance.

MENU



PROTEÇÃO 
AOS DADOS
Shark, os dados são 
nossos maiores bens 
e sem eles nosso 
negócio não acontece. 

As informações sobre novos produtos e 
estratégias da nossa Companhia são con-
fidenciais. Esteja atento a nossa Política de 
Segurança das Informações e, na dúvida, 
mantenha segredo!

Apresentamos aqui alguns pontos de aten-
ção indispensáveis para nossa Companhia.

MENU



SIGILO 
DAS INFORMAÇÕES

Informações confidenciais são todas aque-
las que não são públicas, ainda que, inter-
namente, não tenham sido classificadas 
como confidenciais e/ou sigilosas.

Dados sigilosos são aqueles que precisam 
de um cuidado maior e que não podem 
ser acessados por qualquer pessoa. Esses 
dados, caso sejam mal utilizados ou aces-
sados por pessoas não autorizadas, podem 
trazer riscos à Companhia. Um exemplo 
sobre má utilização desses dados é o com-
partilhamento d e dados sensíveis com 
colaboradores ou terceiros não autoriza-
dos. 

MENU



A pessoa não autorizada pode utilizar esse 
dado de forma a trazer algum prejuízo ao 
titular do dado, e isso implicará em risco 
legal e de imagem para toda a TG Core.

Nosso modelo de negócio é único no mer-
cado e, por este motivo, nossos dados se 
tornam mais valiosos a cada dia. Portanto, 
é dever de todo Shark cuidar e zelar pelo 
nosso oceano de informações.

SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO

A TG Core. preza pelos 
seguintes princípios:

Confidencialidade: garantia de que o acesso 
à informação seja obtido somente por pes-
soas autorizadas;

Disponibilidade: garantia de que os usuá-
rios autorizados obtenham acesso à infor-
mação e aos ativos correspondentes sem-
pre que necessário para o bom desempenho 
de suas atividades;

MENU



Integridade: garantia de que a informa-
ção seja mantida em seu estado original, 
visando protegê-la, na guarda ou trans-
missão, contra alterações indevidas, inten-
cionais ou acidentais.

Todo Shark deve sempre zelar pelas infor-
mações que trata, seja dentro ou fora das 
dependências da Companhia. Dados em 
relação à Companhia, aos produtos ofere-
cidos e informações referentes aos clien-
tes, parceiros e fornecedores são exemplos 
de informações que devemos ter atenção 
ao tratar. 

Sharks, para ficar 
por dentro do assunto,
leia nossa Política 
de Segurança das 
Informações (PSI)!  
Está disponível  
na Intranet! 

MENU



ACESSOS 
AOS AMBIENTES 
E AOS DADOS 
NA TG CORE.
A TG Core. possui regras sobre acessos aos 
ambientes, definidas de acordo com os tipos 
de informações que serão utilizadas, com-
partilhadas e acessadas, além de algu-
mas regulamentações que tratam sobre o 
assunto. Por exemplo, as equipes vincula-
das com a distribuição de cotas não podem 
ficar juntas com as equipes de gestão de 
fundos, pois o compartilhamento de infor-
mações entre elas seria conflitante. Para 
isso, os acessos biométricos e aos servi-
dores são diferentes. 

MENU



Shark, atenção 
aos acessos que 
você permite! 

Caso alguém não possa acessar  um 
ambiente, por não possuir a biometria ou 
não possa acessar algum documento, por 
não possuir acesso à pasta, questione a 
necessidade desse acesso e, na dúvida, 
entre em contato com o Compliance. Caso 
você permita um acesso indevido, você será 
o principal responsabilizado.

USO 
DA MARCA 

Os Sharks são uma extensão da cultura e 
da marca TG Core. Portanto, nós, Sharks, 
devemos ter cuidado ao utilizá-la ou ao 
relacioná-la a conteúdos que não condi-
zem com os nossos valores e propósito.

MENU



Atenção Shark! 
Isso vale também 
para as Redes Sociais.  
Nós representamos  
a extensão da imagem  
da TG Core. Então, cuidado 
com postagens que possam 
transmitir uma imagem 
errada sobre você e/ou 
sobre a Companhia.

VISITAS 
À TG CORE

Sempre que algum externo visitar a TG Core, 
é necessário que todo cuidado seja tomado. 
No caso de visitas de parentes, fornecedo-
res e parceiros, é necessário que seja infor-
mado previamente ao Compliance, para 
conhecimento, através de e-mail. 

MENU



A responsabilidade sobre externos é do 
colaborador que informar ao Compliance 
sobre a visita. Enquanto o terceiro perma-
necer nas dependências da Companhia, é 
necessário que o colaborador o acompanhe 
e se atente a tudo o que ele terá acesso, 
seja verbal, físico ou digitalmente. 

Atenção, Shark! 
Nossos visitantes devem 
acessar somente as 
informações que forem 
autorizadas, atingindo 
a finalidade da visita. 
E não se esqueça de usar 
o "WINDOWS + L" ao sair 
da sua estação 
de trabalho. 
 

MENU



CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO 
INTERNOS 

A TG Core. possui como 
canais de comunicação 
oficiais o Slack, o 
e-mail , e a Intranet.
Suas utilizações são 
para fins exclusivamente 
profissionais. 

Cuidado com o compartilhamento de docu-
mentos e dados através dos aplicativos 
Slack, Whatsapp ou demais apps de comu-
nicação. O envio de documentos deve ser 
realizado através do seu e-mail corporati-
voe apenas para a pessoa ou para o e-mail 
de grupo daqueles que realmente podem 
receber aquela informação.

MENU



USO DE INFORMAÇÃO 
PRIVILEGIADA
Informação privilegiada é aquela que foi 
obtida antes da divulgação ao mercado. 
A seguir descreveremos algumas práticas 
que são antiéticas e que, caso praticadas, 
infringem a regulamentação e as normas 
internas da TG Core.

INSIDER TRADING

Essa é uma prática  
proibida e prevista em lei.

O Insider Trading, conforme art. 27-D da Lei 
n° 6.385/76, ocorre quando alguém utiliza 
informação relevante de que tenha ciên-
cia e que ainda não tenha sido levada ao 
conhecimento dos investidores ou do mer-
cado, ou seja, utiliza informações privile-
giadas, a fim de obter, para si ou paraou-

MENU



tros, algum tipo de lucro ou vantagem na 
negociação com valores mobiliários. 

Em resumo, essa prática traduz-se em 
antecipar as movimentações do mercado 
com informações ainda desconhecidas pelo 
público em geral.

A prática de insider trading é caracterizada 
como crime financeiro pela legislação bra-
sileira, podendo repercutir no âmbito penal, 
sem prejuízo das penalidades administra-
tivas. 

FRONT RUNNING

A prática chamada front running é uma 
forma de utilizar informações privilegia-
das para benefício próprio, assim como no 
crime de insider trading. Contudo, uma das 
diferenças é que esse último é mais facil-
mente praticado por gestores e/ou inter-
mediários financeiros, como as correto-
ras, em razão da maior proximidade desses 
colaboradores com esse tipo de informa-

MENU



ção privilegiada.

Esses agentes do mercado financeiro uti-
lizam de informações privilegiadas sobre 
movimentações que ainda irão ocorrer no 
mercado e, literalmente, "correm na frente" 
para realizar uma operação antes que a 
principal ocorra. 

O uso de informações que você tem acesso 
para "sair na frente" de operações no mer-
cado é conhecido como front running e é 
uma prática não equitativa como previsto 
na ICVM 08/1979, ensejando responsabili-
dades para quem o faz.

PERÍODOS
DE OFERTA

Durante as ofertas públicas dos fundos lis-
tados em bolsa que são geridos pela gestora 
TG Core e/ou distribuídos pela Trinus Inves-
timentos, há uma necessidade de atenção 
quanto às regras das Instruções CVM 400 
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e CVM 476. Ambas as instruções determi-
nam que, após a decisão pela realização da 
oferta, inicia-se o período de silêncio, em 
que as pessoas relacionadas a oferta não 
podem se pronunciar em relação a ela, ao 
mercado e ao fundo, por exemplo. Em caso 
de descumprimento de qualquer dessas 
regras, a oferta poderá ser cancelada.

Atenção, Shark! 
Somos sócios desde 
o primeiro dia! 

O cancelamento de uma oferta é prejudi-
cial para a TG Core. e suas parceiras, pois é 
através dela que há a captação de novos 
recursos para investimento em novos ati-
vos. Fique atento às regras!

CORRUPÇÃO

Esse é um ato muito conhecido, não é 
mesmo? Corrupção é o ato de se utilizar 
indevidamente de uma posição de influên-
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cia para obter vantagens ou mesmo reali-
zar alguma ação que é considerada ilegal 
de acordo com as leis vigentes.
 
Esta ação significa renunciar à ética, à 
moralidade, à tradição, à lei e à virtude em 
benefício próprio.

Para tornar mais claro, aqui 
vão algumas situações que 
se caracterizam como cor-
rupção no nosso contexto. 

SUBORNO: é o ato de oferecer, prometer, 
dar, aceitar ou solicitar vantagem (finan-
ceira ou em espécie) como forma de indu-
zir uma ação que é ilegal, antiética ou uma 
quebra de confiança por deixar de agir. O 
suborno pode se apresentar das seguintes 
formas:

Propinas: são subornos realizados para um 
cliente depois que uma empresa recebeu 
um contrato, ocorrendo em departamen-
tos que tomam decisões em relação aos 
contratos;
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Pagamento de facilitações: trata-se de 
pagamentos pequenos com o objetivo de 
garantir ou acelerar o desempenho de uma 
rotina necessária e esperada;

Um exemplo sobre essa prática seria o 
pagamento de suborno para que houvesse 
a aprovação de algum empreendimento 
que passará por Comitê ou, ainda, para que 
alguma irregularidade, seja dos donos, seja 
na prefeitura, por exemplo, seja encoberta.

CONLUIO: pode ocorrer de várias formas, 
sendo as mais comuns:

Manipulação de propostas: Os concorren-
tes conspiram para elevar os preços em 
situações em que os compradores adqui-
rem bens e serviços aliciando as propos-
tas concorrentes. Essencialmente, os con-
correntes acordam antecipadamente sobre 
quem enviará a proposta vencedora para 
um contrato estabelecido através do pro-
cesso de licitação competitiva, não sendo 
necessário que todos os proponentes par-
ticipem do conluio.
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Cartéis: acordo entre empresas para come-
terem ações ilícitas ou fraude. Normalmente 
envolvem a fixação de preços, comparti-
lhamento de informações ou manipulação 
de mercado através de definição de cotas 
de produção e fornecimento.

Fixações de preços: acordo entre concor-
rentes para elevar, fixar ou manter o preço 
de venda de bens e serviços.  

A TG Core. repudia qualquer 
ato vinculado à corrupção, 
fraudes e desvios que esteja 
ligado ou possa estar ligado 
aos Sharks da Companhia. 
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COMITÊ DE ÉTICA

Será realizado bimestralmente ou sempre 
que houver necessidade. O Comitê de Ética 
contará com a participação de 3 (três) ou 5 
(cinco) membros, de diferentes áreas, que 
se voluntariarem para exercer as funções, 
e serão aprovados pela alta administração 
da Companhia. A equipe de Compliance é 
responsável por munir o Comitê de infor-
mações para as deliberações, não pos-
suindo poder de voto. A equipe da Marca T - 
Pessoas, por outro lado, é responsável por 
executar eventuais medidas disciplinares 
ou outras decisões tomadas pelo Comitê, 
podendo nele ter algum(ns) de seu(s) mem-
bro(s) enquanto eleito(s) pela alta adminis-
tração. Mais informações sobre o Comitê 
poderão ser encontradas no Regulamento 
do Comitê de Ética, clicando aqui.

Durante os encontros do Comitê, poderão 
ser tratadas  as eventuais alterações deste 
Código, os relatos registrados no Canal de 
Ética e  outras ações relacionadas à ética 
empresarial.
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CANAL DE ÉTICA

Identificou alguma situação 
que vai contra a nossa 
cultura, valores, propósito  
e a este Código? 

E n t r e  e m  c o n t a t o 
conosco por meio do 
nosso Canal de Ética. 
Ele pode ser acessado 
em n ossa intranet , 
assim como nos sites 
das nossas Compa-
nhias, ou clique aqui. 

O seu relato poderá ser feito de modo iden-
tificado ou anônimo, mas lembre-se da 
sua responsabilidade em narrar os fatos 
completos, atentando-se para declara-
ções mais próximas possíveis da realidade. 
Os relatos serão analisados pelo Comitê 
de Ética. Para mais informações sobre o 
Comitê e o Canal de Ética, clique aqui.
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TREINAMENTOS 

A TG Core. preza 
pelo crescimento 
e desenvolvimento 
pessoal e profissional 
contínuos dos Sharks e, 
por isso, fornece diversos 
treinamentos durante o 
ano, dos mais variados 
assuntos, dentre eles, 
a Ética. 
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