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Uma palavra do nosso Diretor executivo e Presidente
Todos os dias, na Realogy, tornamos melhores as vidas das pessoas, ajudando-as em uma de suas
mais importantes decisões: encontrar um lar. Elas confiam em nós para guiá-las através de transações
e processos complexos, que vão modelar suas vidas por muitos anos.
Por que confiam em nós? Porque sabem que a integridade e a excelência estão no cerne de tudo
que fazemos. Na Realogy, a integridade não é apenas uma palavra escrita na parede — é um valor
fundamental. Vivemos práticas de negócios que garantem que tratemos empresários, funcionários,
clientes, parceiros e acionistas com respeito e dignidade. Nós nos mantemos em um nível elevado e
somos responsáveis por nossas ações. Essa abordagem honesta e transparente de como trabalhamos
conquista a confiança de empresários, fornecedores, clientes, e uns aos outros — e é a principal razão
pela qual, pessoalmente, fico tão orgulhoso de trabalhar aqui.
Uma das maneiras de os membros de todas as equipes poderem respeitar essas expectativas consiste
na familiarização com o Código de Ética da Realogy. O Código fornece orientações sobre as políticas
da empresa, conhecimento sobre regulamentos legais e recursos sobre onde buscar ajuda para
resolver problemas.
Seu comprometimento com nosso Código de Ética tem impacto direto nas marcas, reputação e
sucesso de nossa empresa. É por isso que precisamos que todos os funcionários o levem a sério e se
manifestem em caso de dúvidas ou preocupações. Se precisar de ajuda ao confrontar um problema,
entre em contato com seu gerente, com o parceiro de negócios de recursos humanos ou com a equipe
de Ética e Conformidade. Ou poderá ligar para o número do Código de Ética.
A Realogy é um líder quando se trata de operar eticamente. Cabe a cada um de nós garantir que ela
continue assim. Obrigado por disponibilizar tempo para ler o Código de Ética e por se empenhar em agir
todos os dias com integridade e excelência, em nome da Realogy. É um privilégio servir ao lado de vocês.

Ryan Schneider
Diretor Executivo e Presidente
Realogy Holdings Corp.
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Mensagem de nosso Diretor de Ética e Conformidade
O Código de Ética reflete os valores fundamentais da Realogy, que definem a cultura da nossa
empresa. Nossa cultura permeia cada interação que fazemos, com funcionários, clientes,
franqueados, associados de vendas independentes, acionistas, consumidores, fornecedores e
terceiros, e nos ajuda a estabelecer relações que nos dão uma vantagem competitiva. Todos
nós ajudamos a criar essa cultura todos os dias, e devemos ter muito orgulho disso.
O Código de Ética inclui nossas normas de conduta e aborda problemas em comum,
tanto legais quanto éticos, que podem surgir no local de trabalho. Considerando que
o Código toca em várias áreas de operação e ocupação, incluímos vários links de outras
políticas da Realogy para ajudá-lo. O Código está conectado a outros departamentos,
vinculado às políticas deles e é atualizado periodicamente, conforme a necessidade.
Quando você levar um problema em consideração, certifique-se de consultar a versão
mais recente do Código de Ética, que pode ser encontrado na página da internet de
Ética e Conformidade da Realogy.
O Código de Ética fornece diretrizes para nossa conduta no local de trabalho e enquanto
desempenhamos nossas tarefas, mas, claro, não consegue abordar toda circunstância
que enfrentemos. Em sua essência, no entanto, o Código fornece os princípios pelos quais
a nossa empresa opera e as diretrizes para o exercício de um julgamento correto quando
a orientação específica não estiver disponível.
Além disso, você não precisa lidar sozinho com problemas legais ou éticos: muitos
recursos estão disponíveis para ajudá-lo ao longo do percurso, incluindo o seu gerente,
os representantes de Recursos Humanos, o departamento de Ética e Conformidade
e a Linha do Código de Ética da Realogy, que está disponível 24 horas no telefone
1-866-495-CODE (2633). Para obter instruções sobre ligação de países específicos, ou
para relatos on-line, acesse o site theline.realogy.com. É importante que você busque
informações caso tenha dúvidas e se manifestar caso tenha preocupações. Estamos aqui
para ajudar.
Obrigado pelo compromisso com nossos princípios e por tudo o que você faz para tornar
a Realogy um excelente lugar para trabalhar.
Shacara
Delgado
John Brennan
Diretor de Ética e Conformidade e Diretor Executivo de Auditoria
Realogy Holdings Corp.
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VISÃO GERAL DO CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética está organizado em sete seções principais:
1

Nossas responsabilidades mútuas
Descreve as nossas responsabilidades em manter um ambiente de trabalho diversificado,
respeitoso, justo e produtivo.

2

Proteção de dados/informações
Enfatiza as nossas responsabilidades em proteger e resguardar dados e informações que
pertencem aos funcionários, aos clientes e à Realogy.

3

Integridade em nosso mercado
Define o nosso compromisso com a concorrência justa, honesta e legal no mercado.

4

Conflitos de interesse, presentes e entretenimento
Oferece orientação para nos ajudar a identificar diferentes tipos de conflitos de interesse e
presentes e entretenimento adequados.

5

Os Interesses, bens e recursos da Realogy
nos lembram que devemos proteger os interesses da empresa, incluindo tanto bens físicos
quanto intangíveis.

6

Investimentos e atividades externas
Esta seção nos orienta sobre como lidar com informações privilegiadas, atividades políticas
e pedidos externos por informações da empresa.

7

Boa cidadania corporativa
Esta seção nos lembra que devemos ser corretos nos registros da empresa, respeitar o meio
ambiente e a comunidade em que vivemos e trabalhamos e comunicar quaisquer preocupações.

O Código de Ética se aplica a todos os funcionários, em todo o mundo, que trabalham para a Realogy ou para
uma de suas subsidiárias. Lembre-se de que os funcionários devem obrigatoriamente cumprir com as políticas
tanto da Realogy quanto das unidades de negócios onde trabalham. Contamos com todos os funcionários
para que contribuam com a nossa cultura e para que preservem os nossos valores essenciais ao seguirem o
Código de Ética tanto na letra quanto no espírito. Além disso, os gerentes têm a responsabilidade adicional
de garantir que os funcionários entendam e cumpram com o Código de Ética, de apoiar os funcionários que
comunicarem um problema ou preocupação e de dar as respostas adequadas quando os funcionários fizerem
perguntas ou relatarem preocupações.
Também aplicamos os nossos princípios aos nossos relacionamentos empresariais. Esperamos que os nossos
fornecedores, prestadores de serviços e outros terceiros com quem trabalhamos coloquem esses valores em
prática, conforme o nosso Código de Ética dos Fornecedores, que está disponível no site realogy.com.
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O Código de Ética se aplica a
todas as unidades de negócios,
inclusive empresas de operação
local, subsidiárias e marcas?
Sim. O Código apresenta o padrão de
conduta para todos os negócios da
Realogy em todo o mundo – inclusive
todas as unidades de negócios,
subsidiárias e empresas de operação
local. Entretanto, a sua unidade de
negócios pode estabelecer padrões de
conduta adicionais para os funcionários,
além do Código de Ética da Realogy.

O que devo fazer se a minha
unidade de negócios tiver uma
política que difere do Código de
Ética da Realogy?
O Código de Ética estabelece os
padrões mínimos para todos os
funcionários que trabalham para
a Realogy ou para uma de suas
subsidiárias em todo o mundo. Se a sua
unidade de negócios tiver uma política
com padrões de conduta mais rigorosos
do que aqueles estabelecidos no
Código de Ética, obedeça essa política.
Entretanto, se descobrir que a política
da sua unidade de negócios contradiz
ou aparenta ser menos rigorosa do
que o Código de Ética, comunique o
problema ao departamento de Ética e
Compliance.

Apesar de o Código oferecer orientações em várias áreas importantes da política da nossa empresa e
da lei aplicável, ele pode não abordar todas as situações. Os princípios do Código são diretrizes que nos
ajudam a exercitar um julgamento pessoal responsável. Temos a confiança mútua de que todos seguirão
a letra e o espírito da lei e da política – o que significa que devemos agir com integridade, honestidade e
justiça mesmo em situações que não sejam especificamente abordadas no Código de Ética.
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Buscando orientação e relatando preocupações
Na qualidade de funcionários da Realogy, somos responsáveis por dar forma à missão e aos valores de nossa
empresa todos os dias. Temos confiança mútua de que todos atuarão de forma legal e ética ao lidar uns
com os outros e com nossos clientes, franqueados, vendedores independentes, fregueses e fornecedores.
A manutenção da integridade da nossa empresa exige que todas as nossas interações com os clientes e a
comunidade sejam éticas e que todos os funcionários se manifestem caso haja qualquer suspeita de que um
comportamento antiético ou ilegal possa estar ocorrendo.

Q
A
P + R

Haverá ocasiões em que teremos que tomar uma decisão de negócios, mas a coisa certa a fazer não estará
imediatamente clara. Ao enfrentar esse tipo de situação, você deve seguir o processo de decisão abaixo:

Acho que um dos meus colegas
de trabalho está falsificando os
registros de horário. Com quem
devo falar sobre isso?

Fale com o
departamento
de Ética e
Compliance ou
com o Canal de
Atendimento do
Código de Ética

Há muitos recursos disponíveis para
você, mas os gerentes, geralmente,
são um bom recurso para uma
primeira abordagem de questões de
conformidade ou ética. Você também
pode falar com um representante
do departamento de RH ou um
membro do departamento de Ética
e Conformidade para ajudá-lo. No
entanto, a escolha certa é a que lhe
faça se sentir mais confortável.

TALVEZ

Ao tomar uma
decisão sobre
como
proceder

É contra a lei?

SIM

TALVEZ

NÃO

É contra o
nosso
Código?
SIM

TALVEZ

NÃO

É contra os
interesses da
Realogy?

NÃO

Pode
prosseguir

SIM

Não prossiga

Esse processo de decisão pode ser uma forma simples de nos ajudar a entender como escolher o procedimento
correto. As situações que envolvem a lei e a compliance regulatória, porém, podem ser complexas. Não tenha
receio de buscar ou pedir ajuda ao departamento Jurídico da sua unidade de negócios.
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Na Realogy, mantemos uma cultura de comunicação de portas abertas como parte do nosso compromisso
de incentivar um ambiente onde todos possamos nos manifestar sobre compliance ou outros assuntos.
Nossa cultura nos incentiva a tomar uma providência ao falar com gerentes, funcionários de Recursos
Humanos, o departamento de Ética e Compliance ou o Canal de Atendimento do Código de Ética da Realogy
sobre possíveis violações éticas ou legais. Sempre que tiver qualquer dúvida ou se não tiver certeza se um
procedimento é ético, legal ou se obedece à política da empresa, você deve buscar orientações através de
qualquer um desses meios.
Qualquer preocupação pode ser relatada ao departamento de Ética e Compliance. Todas as alegações de má
conduta serão levadas a sério, avaliadas detalhadamente e investigadas em caráter sigiloso.

Política de Não Retaliação
Nossa empresa se compromete a proporcionar um ambiente seguro para que os funcionários possam se
manifestar caso tenham alguma preocupação. Nós nos comprometemos a proteger os funcionários contra
qualquer retaliação que possam sofrer decorrente de um comunicado feito de boa-fé. A Realogy proíbe
qualquer forma de retaliação contra qualquer funcionário que comunique um problema de boa-fé. Para mais
informações, consulte a Política de Não Retaliação da Realogy.

P
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Comuniquei recentemente
comportamentos ofensivos que
observei no trabalho. Agora tenho
a impressão de que os meus
colegas estão me evitando. Como
posso saber se estou enfrentando
uma retaliação?
A retaliação pode assumir várias formas,
tais como assédio, intimidação, exclusão
de atividades relacionadas ao trabalho
ou sociais e tarefas desagradáveis.
A Realogy não tolera retaliação de
qualquer tipo. Se você acha que sofreu
retaliação, fale com o seu gerente, um
funcionário de Recursos Humanos, o
departamento de Ética e Compliance
ou o Canal de Atendimento do Código
de Ética.

Uma observação sobre o Canal de Atendimento do Código de Ética da Realogy
Estamos aqui para escutar você. O departamento de Ética e Compliance da Realogy é responsável pelo
Canal de Atendimento do Código de Ética, o qual está disponível dia e noite e pode ser acessado pela
Internet em theline.realogy.com ou por telefone. Disque 1-866-495-CODE (2633) se estiver ligando dos
Estados Unidos ou do Canadá, ou procure o código de acesso específico para o seu país em
theline.realogy.com. Intérpretes estão disponíveis para a maioria dos idiomas locais. Quando permitido
pelas leis locais, você também tem a opção de realizar uma ligação anônima. Se tiver dúvidas sobre como o
Canal de Atendimento do Código de Ética funciona no seu país, entre em contato com o departamento de
Ética e Compliance. Você encontrará uma lista dos contatos de Ética e Compliance no final deste Código.
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01.

NOSSAS
RESPONSABILIDADES
MÚTUAS
Mantendo um ambiente de trabalho
diversificado, respeitoso, justo
e produtivo.

01.

Mantendo
um ambiente
de trabalho
diversificado,
respeitoso, justo
e produtivo.

NOSSAS RESPONSABILIDADES
MÚTUAS
Além do Código de Ética, a Realogy cultiva as Principais Políticas Trabalhistas. Estas Principais Políticas
Trabalhistas dão orientações mais detalhadas sobre as nossas responsabilidades perante o outro. As políticas
estabelecem o compromisso da Realogy em proporcionar um ambiente de trabalho seguro e diversificado, sem
discriminação ou assédio, além das responsabilidades dos funcionários de proteger o seu ambiente de trabalho.
Todos os funcionários devem cumprir com as Principais Políticas Trabalhistas e consultar os gerentes ou
funcionários de Recursos Humanos sobre quaisquer dúvidas relacionadas a essas políticas.

Compromisso com a diversidade e a isonomia
Na Realogy, acreditamos na diversidade de pessoas, ideias e pontos de vista, e no valor da diversidade para a
Realogy, seus clientes e acionistas. Portanto, nos comprometemos em criar um ambiente de trabalho inclusivo
com origens, etnias, culturas, crenças e experiências diversificadas e que não tenha discriminação, assédio ou
intimidação. Não toleramos nenhuma discriminação baseada em características protegidas em nenhuma de
nossas práticas trabalhistas.
A nossa Política de Isonomia dá mais detalhes quanto ao nosso compromisso com esses objetivos e o
cumprimento das leis trabalhistas. Se você presenciar ou enfrentar discriminação no local de trabalho,
comunique o seu gerente, um funcionário de Recursos Humanos, o departamento de Ética e Compliance ou o
Canal de Atendimento do Código de Ética.

Intolerância ao favoritismo
Tratamos os funcionários de forma justa e imparcial em todas as nossas práticas trabalhistas. Nossa cultura
recompensa os funcionários com base em seu mérito, desempenho no trabalho e conquistas. Não permitimos
que nenhuma forma de favoritismo baseado em relacionamentos puramente pessoais, sociais ou financeiros
influencie as práticas trabalhistas. Trabalhamos para enfrentar as situações nas quais possa haver um
favoritismo real ou percebido e não permitimos nem damos tratamento preferencial a nossos clientes,
fornecedores, prestadores de serviço ou qualquer outro terceiro com base em relacionamentos pessoais, sociais
ou financeiros.

PRINCIPAIS
TERMOS
CARACTERÍSTICAS
PROTEGIDAS
Uma característica legalmente protegida
pode incluir raça, ancestralidade, local
de origem, cor, religião, origem étnica,
cidadania, crença, idade, sexo, gênero,
orientação sexual, preferência sexual,
identidade de gênero, manifestação de
gênero, estado civil, situação familiar,
veteranos de guerra, deficiência,
gravidez, informações genéticas e
qualquer outra característica protegida
nos termos da legislação aplicável.

PRÁTICAS TRABALHISTAS
Inclui todos os aspectos trabalhistas,
tais como recrutamento, contratação,
gestão de desempenho, remuneração,
atribuições do cargo, viagens a trabalho,
treinamento, promoção, disciplina e
demissão.

Para mais informações sobre como comunicar e abordar esses problemas, consulte a Política de
Relacionamentos Pessoais e Percepção de Favoritismo.
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COMO FUNCIONÁRIO...
EU DEVO:

EU NÃO DEVO:

Tratar todos os colegas de
trabalho de forma justa e
igualitária.

Oferecer ou negar
oportunidades de trabalho
ou benefícios a meus
colegas de trabalho com
base em sua raça, sexo,
idade, religião ou qualquer
outra característica
protegida.

Conduzir negócios com
clientes, fornecedores,
prestadores de serviços e
quaisquer outros terceiros
com base unicamente nos
benefícios comerciais para
a Realogy.

Ausência de assédio
Somos todos responsáveis por manter um ambiente de trabalho produtivo, sem assédio.
Tratamos os outros com respeito e não cometemos nem toleramos qualquer forma de assédio
contra um funcionário, cliente, fornecedor, prestador de serviço ou qualquer terceiro. Se você
presenciar ou enfrentar assédio no local de trabalho, comunique o seu gerente, um funcionário
de Recursos Humanos, o departamento de Ética e Compliance ou o Canal de Atendimento do
Código de Ética. Lembre-se de que você pode comunicar esses fatos sem receio de retaliação,
pois a Realogy protege os funcionários contra qualquer forma de retaliação quando
comunicam um problema de boa-fé.
Devemos todos entender e cumprir a Política de Proibição de Assédio da Realogy.

Favorecer qualquer cliente,
fornecedor, prestador de
serviços e quaisquer outros
terceiros com base em
relacionamentos pessoais,
sociais ou financeiros.

TERMO
PRINCIPAL

COMO GERENTE...
EU DEVO:

EU NÃO DEVO:

Contratar funcionários
unicamente com base nas
necessidades da empresa
e nas qualificações e
capacidade dos candidatos
de realizarem o trabalho
necessário.

Oferecer ou negar uma
oportunidade de trabalho
a qualquer candidato com
base em sua raça, sexo,
idade ou qualquer outra
característica protegida.

Não favorecer, ou aparentar
favorecer, qualquer
funcionário com base em
um relacionamento pessoal,
social ou financeiro fora do
trabalho.

Dar tratamento especial
a qualquer funcionário
com base em um
relacionamento pessoal,
social ou financeiro.

Promover ou recompensar
funcionários unicamente
com base em suas
capacidades, experiência e
mérito.

Oferecer ou negar
promoções ou recompensas
aos funcionários com base
em qualquer característica
protegida.

ASSÉDIO
Conduta que interfere de
forma inadequada o nosso
trabalho, que fere a dignidade
de um funcionário ou que cria
um ambiente de trabalho
intimidador, hostil ou ofensivo.
Essa conduta pode ser verbal,
visual ou física e inclui atividades
desrespeitosas ou hostis tais como
insultos, estereótipos negativos,
provocações, intimidação (online,
emocional ou física), exclusão e
ameaças.
Também pode incluir pedidos de
favores sexuais, linguagem ou
piadas sexualmente explícitas,
mostrar imagens ou objetos
sexualmente sugestivos,
investidas sexuais indesejadas ou
contato corporal inadequado.

P
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Meu grupo de trabalho, inclusive meu gerente,
frequentemente faz piadas sexualmente explícitas que
me deixam pouco à vontade, apesar de ninguém mais
parecer se importar. O que devo fazer?
A Realogy não tolera esse tipo de comportamento. Se você
se sente à vontade em conversar sobre o problema com o
seu gerente, você certamente pode fazê-lo. Nossa cultura
de comunicação de portas abertas lhe dá a autonomia para
discutir a preocupação sem receio de retaliação. Entretanto,
você também pode comunicar essa preocupação a um
funcionário de Recursos Humanos, ao departamento de Ética e
Compliance ou ao Canal de Atendimento do Código de Ética.
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Local de trabalho seguro
Levamos a segurança dos nossos funcionários muito a sério. Assumimos o compromisso de proporcionar
um ambiente de trabalho seguro e sem riscos à saúde e à segurança. Todos nós somos responsáveis
pelo cumprimento das leis e políticas relevantes da empresa ligadas à saúde e à segurança. Todos nós
compartilhamos a responsabilidade por ajudar a manter um local de trabalho sem riscos. Se você souber de
alguma condição perigosa dentro de uma das instalações da Realogy, notifique o seu gerente imediatamente.
Um local de trabalho seguro também inclui o nosso trabalho fora do escritório. Devemos agir de forma
segura e considerar a segurança dos outros ao realizar o nosso trabalho para a Realogy, incluindo não enviar
mensagens de texto ou e-mails ao dirigir – não importa o quanto o assunto possa parecer urgente.

TERMO
PRINCIPAL
COMPORTAMENTOS
PREOCUPANTES

Local de trabalho não violento
O nosso ambiente de trabalho não deve ter violência. Não permitimos a presença de armas ou explosivos em
nossas dependências. Não toleramos ameaças, intimidação, agressão ou qualquer tipo de comportamento
violento.
Se você presenciar qualquer comportamento preocupante, ou se ficar sabendo de qualquer situação insegura,
perigosa ou violenta, comunique imediatamente o seu gerente, um funcionário de Recursos Humanos, o
departamento de Ética e Compliance ou o Canal de Atendimento do Código de Ética. Para mais informações,
consulte a Política de Local de Trabalho Não Violento da Realogy.

Indicadores comportamentais
que podem ajudar a prever
comportamentos violentos. Os
exemplos incluem acessos de raiva,
ataques de fúria, declarações ou
comportamentos que indiquem
violência, atos de intimidação e
preocupação com vingança ou armas.

Ambiente sem álcool e drogas
Mantemos um ambiente de trabalho sem abuso de substâncias psicoativas. É proibido usar, estar sob
a influência ou portar drogas ilegais no ambiente de trabalho. Você também deve garantir que o seu
desempenho, segurança e julgamento não sejam prejudicados durante o horário de trabalho pelo uso de
álcool, medicamentos controlados ou outras substâncias legais.
Para mais informações sobre o abuso de substâncias psicoativas, testes, os programas de assistência e o sigilo
das informações relacionadas, consulte a Política de Abuso de Drogas e Substâncias Psicoativas da Realogy.
Reconhecemos que bebidas alcoólicas podem ser servidas ocasionalmente em eventos apoiados pela
empresa ou em refeições de negócios. Você deve ter cuidado para que o seu consumo de álcool não
prejudique o seu desempenho e julgamento enquanto realiza o seu trabalho e que o seu comportamento
esteja sempre de acordo com a Política de Padrões de Comportamento Relacionado ao Trabalho da Realogy.

LEMBRE-SE
Todos nós temos um papel na
formação da cultura da nossa
empresa. Cada um de nós é
responsável por criar e manter
um ambiente de trabalho
respeitoso, seguro e produtivo onde
tenhamos orgulho de trabalhar e
crescer profissionalmente. Temos
autonomia para agir quando
enfrentarmos ou presenciarmos
comportamentos que prejudiquem
essa cultura.
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02.

PROTEÇÃO DE
DADOS / INFORMAÇÕES
Proteção e guarda dos dados e informações
que pertencem aos funcionários, aos clientes e
à Realogy.

02.

PROTEÇÃO DE
DADOS/INFORMAÇÕES

Proteção e guarda
dos dados e
informações que
pertencem aos
funcionários, aos
clientes e à Realogy.

Proteção de dados dos funcionários
Nós valorizamos os dados pessoais dos nossos funcionários. Tentamos restringir os dados pessoais dos
funcionários que coletamos e utilizamos às informações necessárias para atingir os nossos objetivos legítimos
legais ou de negócios, e tomamos as providências para garantir que as nossas práticas de informação
cumpram com todas as leis aplicáveis. Além disso, limitamos a divulgação de arquivos de pessoal ou de
dados pessoais sigilosos fora da Realogy, exceto conforme autorizado pelo funcionário, para atender a um
fim legítimo ou conforme permitido ou exigido por lei, regulamentações, intimações ou ordens provenientes
de juízo ou tribunal de jurisdição competente. Os funcionários com acesso a arquivos sigilosos de pessoal
têm a responsabilidade especial de evitar a divulgação não autorizada dos dados sigilosos em tais arquivos.
Entretanto, esse dever de confidencialidade não lhe impede de divulgar ou discutir seu próprio salário, horários
ou outras condições de trabalho.

Proteção dos dados/informações de clientes
Nós também valorizamos os dados dos nossos clientes e cumprimos com todas as leis que se aplicam à sua
coleta, uso e divulgação. Nós nos esforçamos para proteger os dados confidenciais dos nossos clientes e para
resguardar os seus dados pessoais sigilosos contra acesso, uso ou divulgação não autorizados. Consultaremos
o nosso departamento Jurídico em caso de qualquer dúvida relativa às exigências quanto ao uso e ao
tratamento das informações sigilosas e pessoais dos nossos clientes.

P

+

R

Somos obrigados a manter todos os dados pessoais como
“confidenciais”?

Dados pessoais é um termo amplo para as informações relativas a uma pessoa. Como prestadores de serviço,
podemos ser obrigados a usar e revelar (e até anunciar) dados pessoais, tais como informações para contato, de
nossos clientes. Porém, sempre devemos ter cuidado ao utilizar dados pessoais, pois leis em vários lugares do mundo
podem impor restrições sobre a coleta, o uso e a divulgação que fazemos de dados pessoais. Você deve consultar a
Política de Gestão de Dados para saber mais detalhes sobre o uso de dados pessoais ao realizar o seu trabalho.

TERMO
PRINCIPAL
INFORMAÇÕES/DADOS
PESSOAIS
"Informações/Dados pessoais” é um
termo amplo para qualquer informação
que identifique uma pessoa de forma
singular. Exemplos de informações/dados
pessoais incluem o nome de uma pessoa,
data de nascimento, e-mail, número de
telefone, endereço residencial, número
de identificação emitido pelo governo,
números de cartões de pagamento,
informações sobre contas em instituições
financeiras e até um identificador
persistente (por exemplo, número do
cliente) arquivado em um cookie ou um
número de série de um processador.
Algumas informações demográficas,
incluindo gênero, formação acadêmica
ou filiação política, também se tornam
informações/dados pessoais quando
combinadas com estes. As leis que
regem a definição e o tratamento das
informações/dados pessoais variam de
acordo com cada jurisdição.
Para dúvidas sobre como lidar com
informações/dados pessoais, consulte a
Política de Gestão de Dados da Realogy
e a Política de Segurança de Dados da
Realogy para obter uma explicação
completa sobre dados pessoais, exemplos
e exigências no tratamento das
informações.

Nos Estados Unidos, algumas categorias de dados pessoais devem obrigatoriamente ser tratadas com um cuidado
ainda maior para proteger a privacidade e a identidade de nossos clientes e funcionários. Exemplos incluem o nome
de um indivíduo, além de qualquer um dos elementos abaixo: (1) Número de Seguro Social; (2) dados do cartão de
pagamento; e (3) dados médicos e informações de saúde, para listar alguns. Mantemos a confidencialidade dessas
informações para todos os clientes e funcionários.
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Proteção de informações sigilosas
Além dos dados de funcionários e clientes, o seu cargo também pode lhe dar acesso a outras informações
sigilosas que pertencem à Realogy. Essas informações devem ser protegidas e não podem ser
compartilhadas com ninguém, nem mesmo com seus familiares, exceto quando autorizado pela Realogy.
As informações sigilosas da Realogy pertencem à empresa e não podem ser utilizadas em benefício
próprio ou em benefício de qualquer terceiro que não seja a Realogy, seja enquanto você for funcionário
da empresa ou depois de deixá-la. Se deixar a empresa, você deve obrigatoriamente devolver todos os
materiais que contenham informações sigilosas à Realogy. Consulte a Política de Gestão de Dados Realogy,
a qual define com mais detalhes o que são as informações sigilosas.
Além disso, não compartilhe ou utilize informações sigilosas de seus empregadores anteriores em benefício
da Realogy.
Nenhuma de nossas políticas ou práticas, incluindo as obrigações de confidencialidade discutidas
acima, destina-se a ou limitará, prevenirá, impedirá ou interferirá no direito do funcionário, sem aviso
prévio à Realogy, para fornecer informações ao governo, participar de investigações, testemunhar em
procedimentos relativos à conduta passada ou futura da Realogy, ou se envolver em quaisquer atividades
protegidas sob os estatutos do denunciante.

COMO FUNCIONÁRIO...
EU DEVO:

EU NÃO DEVO:

Compartilhar as informações sigilosas da Realogy
somente com aqueles que têm um motivo comercial
legítimo para tomar conhecimento delas e que estejam
autorizados a recebê-las.

Utilizar as informações sigilosas da Realogy em meu
trabalho em outra empresa.

Evitar discutir informações sigilosas em áreas públicas
onde possam ser ouvidas.

Compartilhar informações sigilosas de meus
empregadores anteriores com a Realogy.

Arquivar e descartar informações sigilosas com
segurança, de acordo com a Política de Gestão de
Dados.

Solicitar informações sigilosas sobre outra empresa
junto a funcionários, clientes ou fornecedores.

PRINCIPAIS
TERMOS
INFORMAÇÕES SIGILOSAS
Informações que não estão disponíveis
para o público. As informações sigilosas
incluem materiais com os quais você pode se
deparar regularmente no trabalho, tais como
informações sobre preços de fornecedores,
dados de vendas, listas de franqueados ou
clientes, informações financeiras de clientes,
produtos ou serviços não anunciados ou
materiais de marketing não divulgados.
Também incluem informações mais
reservadas, as quais exigem maior proteção,
como informações financeiras não públicas,
segredos comerciais e projetos significativos,
tais como aquisições propostas ou a venda
de ativos ou divisões da empresa.

LEMBRE-SE!
Sob a Lei Defend Trade Secrets de 2016, um
funcionário não será responsabilizado criminal
ou civilmente de acordo com as leis de segredo
comercial por divulgar um segredo comercial
em sigilo a um funcionário do governo ou um
advogado com o único propósito de denunciar
ou investigar uma violação da lei. Os funcionários
podem divulgar segredos comerciais em uma
reclamação ou outro documento apresentado
em uma ação judicial (ou outro processo), se
isso for feito sob sigilo. E um funcionário que
alegar retaliação por denunciar uma suspeita
de violação da lei pode divulgar um segredo
comercial ao seu advogado e usar o segredo
comercial em processos judiciais, se o documento
que contém o segredo comercial for apresentado
em fé pública e o funcionário não divulgar o
segredo comercial, exceto sob ordem judicial.
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Empenho na segurança de informações/dados
As informações sigilosas da nossa empresa devem ser protegidas, estejam elas em papel ou em formato
eletrônico. Como funcionário, você é um guardião das informações sigilosas e deve tomar providências para
garantir que todas elas sejam tratadas de forma segura, inclusive registros em formato impresso, bem como
dispositivos e software que são utilizados para negócios da Realogy ou para arquivar informações sigilosas, tais
como computadores, telefones celulares e smartphones (muitas vezes chamados de Recursos de Tecnologia da
Informação da Realogy). Todos nós somos responsáveis por manter o sigilo das senhas, por não compartilhá-las
e por comunicar imediatamente qualquer acesso não autorizado ou perda de informações aos departamentos
de Ética e Compliance e de Segurança de Dados. Não permitimos que qualquer pessoa tente destruir,
contornar, comprometer ou prejudicar os sistemas, as medidas de segurança ou as medidas de auditoria
da Realogy. Não é permitido acessar, modificar, remover ou destruir arquivos, dados ou sistemas sem ter a
autoridade para fazê-lo.
Mantemos uma Política de Segurança de Dados que identifica como os funcionários devem manter as
informações. Nossa Política de Ambiente de Trabalho Seguro oferece mais detalhes sobre como as informações
devem ser mantidas em sua área de trabalho.

Gestão responsável de informações
Cada um de nós é responsável pelas informações que criamos, possuímos, coletamos, utilizamos e
gerenciamos em nome da Realogy. Essa responsabilidade exige que cada um de nós exerça o seu bom senso e
profissionalismo com relação ao conteúdo que criamos. Portanto, você deve manter todas as informações sob
seu controle, estejam elas em papel ou em formato eletrônico, nos termos da Política de Gestão de Dados da
Realogy. Não é permitido destruir qualquer informação que seja potencialmente relevante para qualquer litígio
ou investigação em andamento, ameaça de litígio ou investigação ou litígio ou investigação previstos (sejam
eles internos ou externos) relativos a uma violação da lei, do Código de Ética ou de uma política da empresa.

P

+

TERMO
PRINCIPAL
RECURSOS DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO DA
REALOGY
Referem-se, dentre outros, a redes e
servidores, computadores desktop,
laptops, assistentes digitais pessoais
(PDAs), telefones celulares, smartphones,
dispositivos de impressão, telefones,
aparelhos de fax, secretárias eletrônicas
e qualquer outro dispositivo capaz de
armazenar ou transmitir informações,
inclusive e-mail, mensagens instantâneas
e acesso à Internet fornecido pela
Realogy. O software instalado nesses
dispositivos e recursos também está
incluso. O termo também se refere
a computadores host ou servidores,
computadores independentes, laptops
e qualquer outro dispositivo de
comunicação, software, arquivos de
dados e redes que não sejam da Realogy,
mas que estejam sendo utilizados em
negócios da Realogy.

R

Quando estou de férias, meu colega de trabalho frequentemente precisa
ter acesso a certos sistemas usando a minha senha. Posso fornecer a
senha nessa situação?
Não. O seu departamento deve ter procedimentos em vigor para lidar com a
substituição temporária de qualquer funcionário que esteja fora do trabalho, o
que pode incluir a designação de um encarregado para acessar certos sistemas
durante a sua ausência. Compartilhar a sua senha com outro funcionário, apesar das
boas intenções, nunca é a forma correta de garantir que as atividades da empresa
continuem normalmente na sua ausência. Comunique qualquer violação relativa ao
compartilhamento de senhas ao departamento de Ética e Compliance.

LEMBRE-SE
Os dados e as informações são
alguns dos bens mais valiosos da
Realogy. Devemos nos lembrar
de criar, manter e utilizar as
informações sigilosas da nossa
empresa de forma responsável.
Temos o dever de proteger todas as
informações sigilosas para que não
caiam nas mãos erradas.
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03.

INTEGRIDADE EM
NOSSO MERCADO

Definindo o nosso compromisso com a
concorrência justa, honesta e legal no
mercado.

03.

Definindo o nosso
compromisso com a
concorrência justa,
honesta e legal no
mercado.

INTEGRIDADE EM
NOSSO MERCADO

Concorrência justa e antitruste
A integridade da Realogy nos dá uma vantagem competitiva. Concorremos de forma enérgica e justa, e
atraímos clientes, vendedores independentes e clientes que acreditam em nossos princípios éticos. Como
funcionário da Realogy, você não pode buscar nem usar informações sigilosas sobre nossos concorrentes, nem
pode participar de qualquer tipo de acordo ou discussão formal ou informal com concorrentes que possam
ser interpretados como conluio ou outro tipo de comportamento anticoncorrencial. Se tiver dúvidas quanto
à possibilidade de um procedimento violar as leis concorrenciais mundiais, consulte a Política de Compliance
Antitruste e busque orientações junto ao departamento Jurídico antes de prosseguir.

Conduta honesta
Nós ganhamos no mercado ao agir com integridade, sinceridade e honestidade e atuar em processos de vendas
e marketing corretos e precisos. Tirar vantagem injusta de nossos clientes, fornecedores ou concorrentes através
de manipulação, abuso de informações sigilosas, deturpação de fatos materiais ou de qualquer outra prática
injusta ou enganosa nunca é a decisão certa. Durante todo o seu trabalho prestado à Realogy, lembre-se de
nossos princípios éticos e aja de acordo com eles.

Rejeição de operações ilegais
Somente fazemos negócios com clientes de boa reputação que realizam atividades comerciais legítimas. As
leis de compliance no comércio internacional oferecem diretrizes para identificar operações ilegais ou proibidas
para a nossa empresa. Não aceitamos pagamentos que possam ser gerados por meio de financiamento ilícito
ou que possam representar tentativas de lavar dinheiro obtido por meio de atividades criminosas. A Realogy não
faz negócios com indivíduos, entidades, empresas ou em países proibidos pelas leis aplicáveis de compliance no
comércio internacional. Para mais informações sobre como evitar operações ilegais, incluindo os procedimentos
da sua unidade de negócios, consulte a Política de Compliance no Comércio Internacional da Realogy. Se
tiver preocupações quanto a uma transação ou um relacionamento comercial específicos, comunique-as ao
departamento de Ética e Compliance.
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Rejeição de pagamentos inadequados e corrupção
Nós fechamos negócios com honestidade e transparência e não nos envolvemos em qualquer forma
de suborno em nenhum lugar do mundo. A Política Anticorrupção da Realogy proíbe a oferta ou a
aceitação de suborno em qualquer parte do mundo e inclui a proibição de pagamentos de facilitação.
Cumprimos integralmente com a Lei de Práticas contra a Corrupção no Exterior e a Lei Anticorrupção
do Reino Unido, além de todas as outras leis mundiais anticorrupção aplicáveis. Se tiver dúvidas ou se
desejar comunicar uma violação de nossa política ou das leis anticorrupção, entre em contato com o
departamento de Ética e Compliance.

PRINCIPAIS
TERMOS
SUBORNO

P

+

R

Durante uma negociação recente, a cliente disse, em tom de brincadeira, que o processo seria
bem mais tranquilo se eu conseguisse um emprego para a filha dela em nossa empresa. Como
ela não está pedindo dinheiro, não se trata de um suborno de fato, certo?
ERRADO. O pedido ou a oferta de suborno normalmente ocorrerá de forma bastante inocente. Um suborno
normalmente não envolve um envelope cheio de dinheiro, e o suborno também não precisa ser fornecido
diretamente ao cliente. Oferecer um suborno a um familiar, colaborador ou entidade relacionada ao cliente
ainda violaria as leis mundiais anticorrupção.
Um suborno pode ser qualquer coisa de valor ou qualquer tipo de vantagem, seja ela financeira ou de outro
tipo. Os subornos podem tomar várias formas, inclusive: bens imóveis, presentes, ações, entretenimento,
refeições ou eventos luxuosos, ofertas de emprego, férias, bolsas de estudo, contribuições beneficentes ou
contribuições políticas.
Um suborno também pode tomar a forma de um desconto ou uma oportunidade, bem como um bem tangível
de valor.

Oferta, solicitação ou aceitação de
qualquer pagamento, gratificação,
presentes ou favores impróprios para
obter ou conservar negócios.

PAGAMENTO DE FACILITAÇÃO
Pequenos pagamentos feitos a
funcionários de governos estrangeiros
para agilizar serviços governamentais
rotineiros. Ocasionalmente chamada
de “propina”, esta prática é permitida
de forma muito limitada nos termos
da Lei de Práticas contra a Corrupção
no Exterior, mas constitui quebra
da Lei Anticorrupção do Reino
Unido e da maioria das outras leis
mundiais anticorrupção aplicáveis.
Os pagamentos de facilitação são
proibidos pela Realogy, sendo tal
proibição uma política da empresa.

A palavra “suborno” em si é raramente utilizada em uma situação de suborno. Portanto, fique atento às
situações nas quais alguém oferece ou pede um favor em troca de alguma vantagem.
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VISÃO GERAL DOS PROBLEMAS DE COMPLIANCE
Qual é o problema?

O que isso significa?

Qual seria um exemplo?

O que devo fazer?

Concorrência justa e antitruste

Evitar condutas que possam
prejudicar os consumidores ao
restringir a concorrência no
mercado, o que pode resultar em
preços mais altos e opções limitadas
para os consumidores.

Durante um evento do setor, um
conhecido que trabalha para
um concorrente sugere que cada
um de vocês assuma uma área
diferente para que não concorram
diretamente.

Deixe a discussão imediatamente, deixando
claro que não participará. Comunique o
incidente ao departamento Jurídico ou ao
departamento de Ética e Compliance.

Conduta honesta

Adotar práticas de vendas e
marketing que sejam honestas,
corretas e éticas.

Em um evento social, você encontra
alguém que é cliente do seu
concorrente direto. Ela começa
a reclamar do seu concorrente e
se prontifica a enviar uma lista
confidencial de preços do seu
contrato atual para que você possa
cobrir a oferta.

Apesar de você poder discutir as reclamações
da cliente com relação ao fornecedor atual,
não aceite nenhum material sigiloso nem use
essas informações para obter uma vantagem
injusta de vendas ou marketing sobre o seu
concorrente. Comunique o incidente ao
departamento Jurídico ou ao departamento
de Ética e Compliance.

Lavagem de dinheiro

Tentar ocultar a existência, a
natureza ou a origem de recursos
obtidos ilegalmente com o objetivo
de fazê-los parecer legítimos.

Um cliente deseja pagar em dinheiro
por uma operação.

Isso pode ser uma tentativa por parte do
cliente de lavar dinheiro ilegalmente. Obtenha
a aprovação do departamento de Ética
e Compliance antes de prosseguir com a
operação.

Operações proibidas

Evitar transações que possam
envolver indivíduos, entidades,
empresas ou países proibidos pelas
leis de compliance no comércio
internacional.

A minha unidade de negócios deseja
começar a atuar em um país pela
primeira vez.

Você deve consultar a Política de Compliance
no Comércio Internacional para garantir
que não haja restrições à nossa atividade
comercial nesse país. Entre em contato com
o departamento de Ética e Compliance caso
tenha qualquer preocupação ou dúvidas.

Suborno e corrupção

Dar ou receber algo de valor com a
intenção de influenciar uma decisão
de negócios ou uma ação oficial.

Ao negociar um contrato, o futuro
cliente dá a entender que fecharia
negócio se você o levasse para
participar de uma partida de golfe
com tudo pago.

Não faça o passeio. Comunique o incidente
imediatamente ao departamento de Ética e
Compliance.

LEMBRE-SE
Essas leis relacionadas ao comércio são altamente complexas, e pode ser que a atitude correta não esteja clara. Antes de agir,
pergunte a si mesmo se a ação respeita os nossos padrões de integridade e ética. Lembre-se de que o departamento de Ética e
Compliance e o Canal de Atendimento do Código de Ética estão sempre disponíveis para prestar orientações quando você precisar.
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04.

CONFLITOS DE
INTERESSE, PRESENTES E
ENTRETENIMENTO

Identificando diferentes tipos de conflitos
de interesse e presentes e entretenimento
adequados

04.

Identificando
diferentes tipos
de conflitos
de interesse
e presentes e
entretenimento
adequados.

CONFLITOS DE INTERESSE,
PRESENTES E ENTRETENIMENTO
Lidando com conflitos de interesse
Na qualidade de funcionários da Realogy, todos nós precisamos demonstrar
total lealdade comercial à empresa e tomar nossas decisões de negócios
com base em nosso julgamento responsável, tendo os interesses da Realogy
em mente. Um aspecto fundamental desses objetivos é evitar conflitos
de interesse ao realizarmos o nosso trabalho. Um conflito de interesse
pode surgir quando um funcionário tem interesses pessoais, familiares
ou profissionais que possam interferir com o seu dever perante a Realogy
ou que possam dificultar a realização do trabalho para a empresa de
forma objetiva ou efetiva. Os conflitos vão desde dar ou receber presentes
até aceitar empregos de meio período ou cargos em conselhos externos
para cultivar relacionamentos pessoais com fornecedores, clientes, outros
funcionários e prestadores de serviços. Em nome da integridade e da
credibilidade da nossa empresa, devemos tentar evitar conflitos de interesse
reais, possíveis ou percebidos em nosso trabalho. Até mesmo a aparência de
um conflito como esse pode prejudicar a sua reputação ou a reputação da
empresa.
Apesar de não podermos sempre evitar conflitos, podemos tomar
providências para que sejam transparentes para a empresa e para
minimizar o seu impacto sobre a empresa e o nosso ambiente de trabalho.
Tenha em mente que, como pessoas, não estamos na melhor posição
para julgar se um acordo ou relacionamento pode interferir com o nosso
trabalho ou se de outra forma cria um conflito de interesse. Se você tomar
conhecimento de um conflito de interesse real ou possível, é sua obrigação
comunicá-lo ao seu gerente e ao Canal de Atendimento do Código de Ética.

Quais são os conflitos de interesse
que preciso comunicar?

Não temos como prever ou abordar todos os tipos de conflito que você
poderá enfrentar no trabalho. Um princípio norteador ao identificar um
conflito de interesse é o seguinte: Qualquer relacionamento ou acordo
que possa persuadi-lo a colocar os seus interesses (ou os interesses de
um familiar ou de um amigo) acima ou em desacordo com os interesses
da empresa representa um possível conflito. Todos os conflitos devem
ser comunicados para que possam ser evitados ou administrados com
o total conhecimento do seu gerente e do departamento de Ética e
Compliance por meio do Canal de Atendimento do Código de Ética. Os
tipos mais comuns de conflitos de interesse se classificam em quatro
categorias:

•
•
•
•

Relacionamentos pessoais (relacionamentos com outro funcionário,
com um cliente ou um fornecedor)
Investimentos pessoais e oportunidades de negócios (envolvendo
funcionários, oportunidades da Realogy ou concorrentes da Realogy)
Cargos fora da empresa (um segundo emprego ou um cargo em um
conselho)
Presentes e entretenimento (dar ou receber presentes ou outros
benefícios relacionados ao seu emprego)
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Relacionamentos pessoais

Investimentos pessoais e oportunidades de negócios

Ao tomar decisões sobre assuntos de trabalho ou operações com
fornecedores ou clientes, precisamos garantir os melhores resultados para
a empresa evitando situações que possam afetar o nosso julgamento de
forma inadequada. Relacionamentos pessoais – sejam eles familiares, de
amizade ou amorosos – podem complicar as decisões de negócios. Mesmo
quando você acredita que está exercendo um julgamento de negócios
objetivo, a existência de um relacionamento pessoal pode influenciar, ou
aparentar influenciar, as suas decisões e, portanto, criar um conflito de
interesse. Por este motivo, com pouquíssimas exceções, a política da nossa
empresa proíbe que familiares e parceiros/cônjuges sejam empregados na
mesma cadeia hierárquica na Realogy. Da mesma forma, não permitimos
que nossos funcionários selecionem, indiquem ou contratem fornecedores ou
que estabeleçam os termos de operação com clientes com os quais tenham
um relacionamento pessoal, exceto quando o relacionamento pessoal tenha
sido revelado e qualquer conflito possa ser minimizado de forma eficiente.

Por meio de seu cargo na Realogy, você pode receber ideias e
oportunidades relacionadas a negócios existentes ou possíveis da Realogy
com funcionários, clientes, fornecedores, prestadores de serviço ou outros
terceiros. Você tem o dever de promover os interesses da empresa quando
essas oportunidades surgirem. Você não pode investir nessas oportunidades,
nem repassá-las a terceiros, seja por meio de investimentos ou de outra
forma, sem obter primeiro a aprovação do departamento de Ética e
Compliance.

Quando comunicar um relacionamento pessoal

Quando comunicar um investimento pessoal

Você deve comunicar um conflito decorrente de relacionamento pessoal
ao seu gerente e ao departamento de Ética e Compliance por meio do
Canal de Atendimento do Código de Ética caso um parente, amigo,
parceiro/cônjuge ou membro de sua família:

Você deve comunicar um investimento pessoal ao seu gerente e ao
departamento de Ética e Compliance por meio do Canal de Atendimento do
Código de Ética caso ele esteja relacionado:

•
•
•
•

Trabalhe para a Realogy ou estiver se candidatando a um emprego
na Realogy
Possui ou trabalha para um fornecedor existente, um fornecedor em
apreciação, um concorrente da Realogy ou qualquer terceiro com um
relacionamento com a Realogy (por exemplo, clientes, franqueados
ou organizações de caridade)
Seja afiliado à NRT na qualidade de vendedor independente ou
alugue salas comerciais à NRT
Esteja, de qualquer outra forma, em uma posição na qual possa se
beneficiar de uma ligação com a Realogy

Conflitos decorrentes de relacionamentos pessoais devem ser
comunicados assim que surgirem e atualizados anualmente enquanto
o possível conflito existir.

Ademais, para evitar outros conflitos de interesse, restringimos certos
acordos financeiros que envolvam funcionários e concorrentes. Os
funcionários na mesma cadeia hierárquica devem evitar fazer investimentos
financeiros juntos ou outros arranjos financeiros entre si, inclusive
empréstimos, fora do ambiente de trabalho. Também não permitimos
investimentos materiais nos concorrentes da Realogy ou investimentos
que exijam um compromisso de tempo significativo de um funcionário em
tempo integral, exceto mediante a autorização prévia do departamento de
Ética e Compliance.

•
•
•
•

Ao seu trabalho na Realogy ou a uma ideia sigilosa que a Realogy considerou
ou na qual investiu anteriormente
A um investimento conjunto ou a um empréstimo significativo a outro
funcionário da Realogy
A um investimento material em qualquer concorrente da Realogy ou em
qualquer fornecedor do setor imobiliário
A um investimento em um empreendimento comercial que exija a sua
participação ativa ou um comprometimento de tempo significativo que
possa interferir com a sua capacidade de cumprir suas obrigações

Esses investimentos pessoais devem ser comunicados antes que você assuma
qualquer compromisso financeiro. A comunicação de conflitos decorrentes de
investimentos pessoais deve ser atualizada anualmente.
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Cargos fora da empresa
O seu trabalho para a Realogy deve continuar a ser uma prioridade durante a sua permanência na empresa. Atividades
externas – tais como empregos em outras empresas, cargos em conselhos de administração ou no governo – devem
ser analisados com cuidado para garantir que não interfiram com o seu trabalho na Realogy em decorrência de um
comprometimento de tempo substancial ou de lealdades profissionais divididas. A participação em qualquer atividade ou
organização externas, especialmente aquelas que possam estar relacionadas ao seu papel na Realogy, deve ser comunicada
ao seu gerente e ao Canal de Atendimento do Código de Ética para aprovação caso atendam a qualquer um dos critérios
acima mencionados.

Presentes e entretenimento adequados
Dentro dos limites razoáveis e nas circunstâncias certas, presentes e entretenimento são uma parte normal dos negócios.
Por exemplo, um jantar com um cliente ou fornecedor ou um presente simbólico de agradecimento normalmente são trocas
aceitáveis no ambiente de negócios e podem ser uma forma eficiente de construir a sua reputação em um relacionamento
de negócios. Porém, devemos ter cuidado. Presentes e entretenimento podem apresentar uma ampla variação de valor
e a sua finalidade pode estar sujeita a interpretações. O valor e as circunstâncias que cercam um presente ou evento de
entretenimento determinarão se eles obedecem às nossas políticas. Como limite, os funcionários da Realogy jamais podem
solicitar um presente ou entretenimento, nem mesmo tratamento especial (tais como promoções ou descontos) de qualquer
fornecedor, fornecedor em potencial ou cliente da Realogy. Ademais, devemos ter muito cuidado para jamais explorar (ou
mesmo aparentar explorar) nossos cargos/títulos na empresa ou o poder de compra da empresa em benefício próprio.
É importante conduzir nossos relacionamentos no trabalho com o mais alto nível de integridade e profissionalismo para evitar
qualquer percepção de influência sobre nossas decisões de negócios. Podemos fazer isso seguindo rigorosamente a política
da empresa sobre dar e receber presentes.
De forma geral, nossa empresa permite que se receba ou dê presentes e entretenimento de valor, desde que estes: a) não
possam ser interpretados como um suborno ou uma tentativa de influenciar uma decisão de negócios; b) não tenham a
intenção e nem criem uma sensação de obrigação para qualquer das partes envolvidas; e c) não envolvam nenhum dos
seguintes itens:

•
•
•
•
•

Presentes com valor superior a US$200
Presentes em dinheiro ou equivalente
Presentes para ou de um funcionário do governo ou um de seus familiares ou representantes
Presentes para ou de uma parte que esteja em negociação ativa ou recentemente concluída com a empresa

Quando comunicar um cargo
fora da empresa
Qualquer cargo remunerado ou não
fora do seu trabalho na Realogy
deve ser comunicado ao seu gerente
e ao departamento de Ética e
Compliance por meio do Canal de
Atendimento do Código de Ética
para aprovação caso ele esteja
relacionado a:

•
•
•
•

Um emprego em outra empresa
Um cargo no governo
Um cargo em um conselho de
administração em qualquer
organização com fins lucrativos
Uma função em qualquer
organização do setor imobiliário

Não é necessário comunicar
trabalhos voluntários realizados
para organizações beneficentes
ou políticas, desde que o cargo
não se classifique em alguma das
categorias acima. Cargos externos
que precisem ser comunicados ao
Canal de Atendimento do Código de
Ética devem ser informados antes
que você aceite o cargo e devem ser
atualizados anualmente. Podemos
negar um pedido caso o seu cargo
afete a sua capacidade de realizar
o seu trabalho ou represente um
conflito de interesse concorrencial no
setor imobiliário.

Uma transgressão da lei ou de regulamentos do setor

Se você tem a intenção de oferecer ou se recebeu um presente ou oportunidade de entretenimento que não atende a todos
os critérios descritos nesta seção relativos a um presente permitido, comunique o presente ao Canal de Atendimento do
Código de Ética e obtenha autorização antes de prosseguir. Todos os presentes dados ou recebidos fora dos Estados Unidos
precisam ser aprovados com antecedência por meio do Canal de Atendimento do Código de Ética.
Regras especiais aplicam-se a presentes e entretenimento ao realizar negócios com funcionários de algum governo ou com
estatais. Esta área da lei pode ser complexa. Entre em contato com o departamento de Ética e Compliance para orientações
em tais situações. Para obter mais informações sobre presentes e entretenimento, consulte a Política de Presentes da Realogy.
24 Código de Ética da Realogy I Conflitos de interesse, presentes e entretenimento

05.

INTERESSES, BENS E
RECURSOS DA REALOGY

Protegendo os interesses da Realogy,
inclusive bens físicos e intangíveis.

#eticarealogy

05.

Protegendo os
interesses da
Realogy, inclusive
bens físicos e
intangíveis.

INTERESSES, BENS E RECURSOS
DA REALOGY

Respeito pelos recursos da empresa
A nossa empresa nos oferece vários recursos, os quais incluem materiais e recursos de tecnologia da informação,
que nos ajudam a realizar nosso trabalho e atingir os nossos objetivos de negócios. Tais recursos são fornecidos para
promover os interesses comerciais da Realogy. Todos nós administramos esses recursos e devemos utilizá-los de
forma profissional, ética e legal. É proibido desperdiçar, usar indevidamente ou destruir os recursos da Realogy por
qualquer motivo, bem como utilizá-los para fins que não estejam relacionados ao benefício da nossa empresa. O
cuidado, a discrição e o controle adequados devem sempre reger o uso dos bens da Realogy, inclusive o eventual uso
pessoal. Além disso, todos os funcionários são responsáveis por proteger os recursos da Realogy contra fraude, roubo
e apropriação indevida. A Política Antifraude e a Política de Segurança de Dados da Realogy oferecem orientações
completas.

Uso dos recursos e bens de Tecnologia da Informação
A Realogy poderá fornecer recursos de tecnologia da informação para que você possa fazer o seu trabalho. Apesar
de o uso pessoal eventual ser permitido de forma limitada, é proibido utilizar ou permitir que qualquer terceiro utilize
software, redes, sistemas eletrônicos ou equipamentos da Realogy para fins comerciais que não sejam da empresa. A
gerência da Realogy reserva-se o direito, quando permitido por lei, de monitorar e analisar seus recursos de tecnologia
da informação e, exceto quando expressamente permitido pelas leis locais, não se deve esperar ter privacidade
pessoal ao utilizar tais recursos, nem qualquer privacidade relativa aos dados neles armazenados. Para proteger
nossos sistemas empresariais, não permitimos que os funcionários instalem nenhum programa de software, dispositivo
ou aplicativo nos recursos de tecnologia da informação da Realogy, exceto mediante autorização do departamento
de Tecnologia da Informação. A Política de Uso Aceitável de Recursos de TI da Realogy oferece orientações detalhadas
sobre o uso empresarial adequado e as proibições relativas aos nossos recursos de tecnologia da informação.

Uso adequado das mídias sociais
Você deve conhecer e seguir a Política de Mídias Sociais da Realogy. Apesar de ter o direito legal de usar mídias sociais,
você nunca deve representar ou falar oficialmente em nome da Realogy ou de suas subsidiárias, exceto quando
autorizado para tal pelo departamento de Comunicação da Realogy. Você também deve saber que, em certas
jurisdições, até mesmo ações inocentes, como endossar os produtos ou serviços da Realogy, podem constituir quebra
de regulamentos relativos à publicidade justa quando feitas sem revelar da forma correta o seu relacionamento com
a empresa. É proibido usar os recursos de tecnologia da informação da Realogy para usar as mídias sociais de uma
forma que constitua uma quebra de nossaPolítica de Isonomia, da Política de Proibição de Assédio, da Política de
Local de Trabalho Não Violento ou da lei. Finalmente, você jamais deve revelar as informações sigilosas da Realogy ou
de suas subsidiárias utilizando as mídias sociais.

P

+

R

Durante meu horário de folga,
administro um pequeno negócio
que desenvolve sites para
outras pequenas empresas e
organizações beneficentes.
Posso usar um laptop, telefone ou
e-mail da empresa durante meu
intervalo de almoço para resolver
problemas ou para agendar
trabalhos e compromissos à noite
ou nos finais de semana?
Não. Os bens da empresa, tais como
laptops, telefones, aparelhos de
fax ou e-mail, nunca podem ser
utilizados para ganho ou lucro pessoal,
independentemente de quando o
funcionário desejar utilizar tais bens. O
acesso à rede também é considerado
um bem da empresa e se destina
aos funcionários para fins comerciais
legítimos, e nunca para ganho ou lucro
pessoal. Você também deve comunicar
esse negócio ao Canal de Atendimento
do Código de Ética como um possível
conflito de interesse.
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Titularidade e proteção de propriedade intelectual
O sucesso da Realogy baseia-se em parte no nosso desenvolvimento e proteção de marcas imobiliárias
de renome mundial e outras propriedades intelectuais. Como funcionário da Realogy, você deve
proteger a propriedade intelectual da Realogy, bem como a propriedade intelectual de nossos clientes,
fornecedores, contratados independentes e outros terceiros. Propriedade intelectual pode incluir nossos
logotipos de marcas, marcas registradas, materiais escritos, patentes e outros ativos intangíveis. Você
não pode usar os logotipos ou papéis timbrados da Realogy ou de suas marcas ou qualquer outra marca
registrada da empresa, materiais protegidos por direitos autorais ou outra propriedade intelectual
para seu uso pessoal. Na medida permitida pela lei aplicável, a Realogy será considerada no momento
do desenvolvimento, ou se tornará, por meio de transferência, a proprietária de todos os direitos em
qualquer ativo de propriedade intelectual que você desenvolver ou adquirir no decorrer da execução
de trabalho ou serviços para a Realogy.
Na Realogy, também respeitamos a propriedade intelectual de terceiros, inclusive nossos clientes,
fornecedores, prestadores de serviços e outros terceiros. É proibido reproduzir, destruir ou alterar
materiais protegidos por direito autoral, inclusive fotos, sem a permissão do titular do direito autoral.
Também é proibido utilizar ou copiar marcas comerciais ou logomarcas sem a permissão do titular da
marca. Ademais, você sempre deve utilizar software, inclusive os de código aberto, conforme os termos
de sua licença.

P

+

TERMO
PRINCIPAL
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Bem intangível criado ou licenciado
para a nossa empresa por funcionários,
fornecedores, prestadores de serviços
ou outros terceiros. Os exemplos são
patentes, marcas comerciais, direitos
autorais, segredos comerciais, software,
métodos de negócios, designs, dados
técnicos, know-how de negócios,
manuais da empresa ou outras
invenções.

R

Tenho uma conta no LinkedIn® que mostra a Realogy como meu empregador
no meu perfil. Posso publicar mensagens relacionadas ao trabalho?
Você pode publicar mensagens nas mídias sociais, desde que não afirme representar a
Realogy ou qualquer uma de suas subsidiárias, ou endosse os nossos produtos e serviços
sem revelar que é funcionário da Realogy. Além disso, os seus posts não podem violar a
lei, nem revelar informações sigilosas da Realogy. Você não deve usar o seu e-mail da
empresa para registrar uma conta de mídia social ou qualquer outra conta pessoal.

Quais são alguns exemplos de propriedade intelectual que posso encontrar
ao trabalhar para a Realogy?
Os melhores exemplos são os nossos nomes de marcas e logomarcas, tais como Better
Homes and Gardens Real Estate, CENTURY 21, Coldwell Banker, Coldwell Banker
Commercial, ERA, Sotheby’s International Realty, ZipRealty, NRT, Corcoran Group,
Cartus e Title Resource Group. Outros exemplos incluem códigos-fonte de software e
fotografias.

LEMBRE-SE
Todos nós nos esforçamos para
estabelecer a Realogy como
líder no setor imobiliário. A força
da nossa empresa está em
nossa capacidade de otimizar e
resguardar seus bens – sejam eles
físicos ou intelectuais.
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06.

INVESTIMENTOS E
ATIVIDADES EXTERNAS

Como lidar adequadamente com
informações privilegiadas, atividades
políticas e pedidos externos por informações
da empresa.

06.

Como lidar
adequadamente
com informações
privilegiadas, atividades
políticas e pedidos
externos por informações
da empresa.

INVESTIMENTOS E
ATIVIDADES EXTERNAS

Lidando com informações privilegiadas
O nosso trabalho às vezes nos dá acesso a informações não públicas sobre a Realogy ou outras empresas.
É proibido negociar ações da Realogy ou de qualquer outra empresa com base em informações materiais
não públicas. Tais atividades não só vão de encontro à política da empresa, como também são ilegais. Em
caso de dúvidas, consulte a Política de Informações Financeiras Privilegiadas da Realogy ou o departamento
Jurídico.
Além disso, não devemos compartilhar informações materiais não públicas com ninguém, inclusive
familiares, nem orientar terceiros a negociar ações com base em tais informações. É proibido revelar
informações materiais não públicas para qualquer pessoa de fora da empresa ou dar declarações aos
meios de comunicação, profissionais de investimento, analistas de mercado ou acionistas sobre os negócios
da empresa, exceto quando expressamente permitido pela Política de Comunicação com Investidores da
Realogy.

Conduzindo as relações públicas e o relacionamento com investidores
Se você receber uma solicitação dos meios de comunicação, como perguntas enviadas por um repórter
em busca de comentários da empresa, ou um pedido de entrevista com representantes da empresa, ou
fotos, encaminhe-os ao departamento de Comunicação. Devemos ter cuidado para não revelar nenhuma
informação sigilosa por meio de conversas públicas ou informais com os meios de comunicação ou outros
terceiros.

TERMO
PRINCIPAL
INFORMAÇÕES MATERIAIS
NÃO PÚBLICAS
Informações que um investidor razoável
consideraria importantes ao tomar a
decisão de comprar ou vender valores
mobiliários, mas que não foi divulgada
publicamente. Exemplos incluem
resultados financeiros não anunciados,
informações sobre incorporações ou
aquisições, alterações na alta liderança,
novos produtos e avanços em litígios em
andamento.

É proibido falar com profissionais de investimento, analistas de mercado e acionistas sobre a Realogy, seu
desempenho ou qualquer assunto relacionado, inclusive o mercado imobiliário ou outras empresas do
setor, exceto quando explicitamente autorizado para tal. Você deve encaminhar qualquer pergunta de
profissionais de investimento, analistas de mercado ou acionistas da Realogy para o departamento de
Relacionamento com Investidores caso não tenha autorização para falar com essas pessoas.
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Atuação em atividades políticas
A Realogy o incentiva a participar de sua comunidade e do processo político.
Entretanto, ao fazê-lo, você deve separar as suas atividades políticas pessoais daquelas
da Realogy. O apoio a essas atividades políticas pessoais não pode ser prestado
durante o seu horário de trabalho, com recursos da empresa ou na qualidade de
representante da Realogy. É proibido fazer contribuições políticas ou atividades de
lobby em nome da Realogy, exceto quando expressamente autorizado a fazê-lo e
mediante a aprovação do departamento Jurídico.

Resposta a investigações legais ou regulatórias
Devemos consultar o departamento Jurídico imediatamente se, na qualidade de
representantes da Realogy, recebermos qualquer reclamação, demanda, citação,
intimação, inquérito ou qualquer outra comunicação semelhante. Também devemos
cooperar de forma plena e honesta e/ou auxiliar na resposta da Realogy a qualquer
investigação legal ou regulatória sempre que orientados a fazê-lo.

P

+

R

Encontrei um rascunho de comunicado à imprensa em
uma impressora revelando que estamos adquirindo outra
sociedade de capital aberto. Posso comprar ações na
outra empresa antes da notícia ser anunciada?
Não. Essa informação provavelmente seria considerada uma
informação material não pública. Negociar ações da Realogy
ou da outra empresa com essas informações seria contra a
política da empresa e pode ser ilegal. Entregue o documento
ao responsável no departamento de Ética e Compliance ou no
departamento Jurídico.

COMO FUNCIONÁRIO...

LEMBRE-SE
Há normas e leis rigorosas que regem como utilizamos e comunicamos
informações financeiras e outras informações materiais não públicas. Os
nossos departamentos de Comunicação Corporativa e Jurídico foram
estruturados para abordar essas responsabilidades, e o departamento
de Ética e Compliance está sempre disponível para dar orientações
quando você não tiver certeza sobre um procedimento.

EU DEVO:

EU NÃO DEVO:

Manter em sigilo qualquer
informação material não
pública com a qual me
deparar durante meu
trabalho.

Negociar ações da Realogy
ou de outra empresa com
base no conhecimento de
informações materiais não
públicas.

Encaminhar pedidos dos
meios de comunicação por
informações da empresa
ao departamento de
Comunicação.

Falar em nome da
empresa, exceto quando
autorizado a fazê-lo.

Utilizar somente tempo
e recursos pessoais para
investir em atividades
comunitárias e políticas.

Afirmar representar a
empresa ou usar o tempo
ou os bens da empresa ao
promover meus interesses
políticos pessoais.
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07.

BOA CIDADANIA
CORPORATIVA

Respeitar o ambiente em que vivemos e
trabalhamos, honestidade nos registros
da nossa empresa e comunicar qualquer
preocupação.

07.

Respeitar o ambiente
em que vivemos
e trabalhamos,
honestidade nos
registros da nossa
empresa e comunicar
qualquer preocupação.

BOA CIDADANIA
CORPORATIVA

Obrigação de comunicar suspeitas de violação
Temos a responsabilidade coletiva de manter a reputação e a integridade da Realogy e de comunicar
qualquer suspeita de violação do Código de Ética. A Realogy tem a obrigação de investigar e resolver
adequadamente todas essas denúncias. A Realogy não tolera retaliação contra qualquer pessoa que
realizar uma consulta de boa-fé ou que denunciar uma suspeita de violação. Se você tomar conhecimento
de que outro funcionário fez uma denúncia, pedimos que respeite o sigilo da investigação relacionada.
Embora solicitemos confidencialidade para nossas investigações, nada em nosso Código ou qualquer
política ou acordo da Realogy proíbe que você denuncie possíveis violações de leis ou regulamentos
federais, estaduais ou locais a qualquer agência ou entidade governamental, inclusive o Departamento
de Justiça, a Comissão da Bolsa de Valores e Câmbio, o Congresso, e qualquer Inspetor Geral da agência,
ou faça outras divulgações que sejam protegidas sob as disposições de denúncia de leis ou regulamentos
federais, estaduais ou locais. Você não precisa da autorização prévia ou aprovação da Realogy para fazer
esses relatos ou divulgações e você não é obrigado a notificar a Realogy de que você fez esses relatos ou
divulgações.

Livros contábeis e registros corretos e divulgação de dados financeiros

TERMO
PRINCIPAL
FRAUDE
Apresentação intencional de
informações ou registros falsos da
empresa. Exemplos incluem falsa
declaração de despesas ou receitas,
apropriação indevida de bens, registro
inadequado de horários, apropriação
indébita de recursos da empresa,
falsificação ou adulteração de
registros da empresa e falsificação
de qualificações pessoais.

O registro e divulgação honestos e corretos de nossas informações financeiras aos nossos interessados
são essenciais para o nosso negócio. Temos o dever de garantir a exatidão das informações financeiras
da Realogy. Nossas demonstrações financeiras obedecem aos princípios contábeis geralmente aceitos
e devem refletir com exatidão as operações e os eventos financeiros. É proibido falsificar qualquer
registro ou documento, não importa o motivo, ou instituir quaisquer fundos ou bens ocultos ou não
registrados, não importa a finalidade. Você tem a responsabilidade de obedecer ao sistema de
controles internos da Realogy e não pode tentar contornar quaisquer desses processos ou controles.
Você deve comunicar qualquer suspeita de fraude nas demonstrações financeiras, na divulgação de
dados financeiros ou nos controles internos da empresa ao Canal de Atendimento to Código de Ética,
nos termos da Política Antifraude da Realogy.
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Protegendo o nosso meio ambiente
Estamos empenhados em expandir e promover os negócios da Realogy com foco em práticas de negócio
sustentáveis. Nós nos esforçamos para atender ou superar todas as exigências de saúde, segurança
e ambientais aplicáveis às nossas operações e para trabalhar de forma contínua para minimizar os
impactos ambientais das nossas operações tomando medidas específicas para reciclar, economizar
energia e preservar recursos naturais e reduzir a nossa pegada de carbono.

Engajamento com as nossas comunidades
O sucesso da Realogy se baseia em comunidades fortes. Todos os anos, a Fundação Beneficente Realogy
arrecada e doa recursos a centenas de instituições beneficentes. Além disso, nossos funcionários,
franqueados e vendedores independentes contribuem para as suas comunidades por meio de práticas
filantrópicas e do voluntariado em organizações beneficentes, sociais ou políticas. Temos muito orgulho
de todo o trabalho significativo conquistado pela Realogy, suas unidades de negócios e suas marcas.

LEMBRE-SE
A posição de líder de mercado
exige que atuemos de forma ética
e responsável, tanto no trabalho
que realizamos na Realogy, como
na forma como interagimos com o
nosso meio ambiente e as nossas
comunidades.

Ao participar desses esforços importantes, tenha em mente que o seu papel na Realogy pode colocálo em uma posição de influência sobre outros funcionários (especialmente aqueles que são seus
subordinados), seus colegas e os fornecedores com quem você interage em nome da Realogy. Em nome
dos princípios do respeito e do incentivo à diversidade de todos os tipos, e para evitar possíveis conflitos
de interesse, tenha cuidado para não impor as suas crenças aos outros ou solicitar doações no local de
trabalho para organizações que você apoia. Você não deve usar o seu cargo na empresa para beneficiar
as instituições beneficentes que apoia pessoalmente.
A Realogy apoia o compromisso de seus funcionários com as causas com as quais se identificam e
incentiva a todos os funcionários que interajam com suas comunidades para fazer a diferença para os
outros.

Exceções
Em raras circunstâncias, uma dispensa a uma exigência específica do Código de Ética pode ser
autorizada pelo departamento de Ética e Compliance. As autorizações em caso de exceção devem ser
solicitadas e concedidas previamente. As autorizações de dispensa para os Diretores Executivos devem
ser solicitadas junto à Diretora de Ética e Compliance e aprovadas pelo Comitê de Auditoria do Conselho
de Administração da Realogy. As dispensas concedidas aos Diretores Executivos devem ser divulgadas
publicamente, conforme exigido por lei ou pelas regras de listagem na bolsa de valores.
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CERTIFICAÇÃO NO CÓDIGO DE ÉTICA
E OUTROS RECURSOS

Certificação Anual
Todos os anos nós renovamos o nosso compromisso com o Código de Ética realizando um treinamento
sobre o Código de Ética e a certificação anual. Esse compromisso anual nos lembra das nossas
responsabilidades éticas obrigatórias perante a Realogy e perante nós mesmos, e ajuda a manter
os altos padrões de integridade que definem a nossa cultura.

CONTATOS DE ÉTICA E
COMPLIANCE
Canal de Atendimento do Código
de Ética
theline.realogy.com
1-866-495-CODE (2633)
Para instruções específicas por país
sobre como fazer ligações, acesse
theline.realogy.com
Departamento de Ética e
Compliance
realogy.ethics.compliance@realogy.com
Fax 973-407-5636
Contatos das Unidades de
Negócios
Clique aqui para obter a Lista de
Contatos da Rede
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