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MENSAGEM DO CEO

Here for Good. Esse é o espírito da Laureate, o princípio instigante que nos motiva. Nós buscamos permanência e propósito, 
bem como fazer sempre o que é certo. Ao agirmos assim, conquistamos a confiança de nossos alunos e seus familiares, de 
nossos parceiros de negócios e de nossas comunidades. Esse é nosso maior ativo. Protegê-lo é dever de todos na Laureate. 

Agir de maneira ética e de acordo com as leis é a essência de quem somos. Manter nossa integridade e o compromisso Here 
for Good é mais importante do que obter qualquer lucro financeiro. Nós somos uma corporação de benefício por este motivo: 
acreditamos que estamos aqui para conquistar muito mais do que resultados de negócios em curto prazo.

O Código de conduta e ética é fundamental para esse esforço. Nós o intitulamos "Here for Good" para enfatizar esse ponto. 
O Código estabelece princípios de integridade e comportamento ético, assim como nossas responsabilidades mútuas, para com 
nossos alunos, fornecedores, acionistas e o público em geral. O Código serve como uma referência: ele não abrange todos os 
problemas que podem surgir, mas estabelece padrões e uma metodologia que ajudam a nos orientar. 

Leia o Código e consulte-o sempre. Se estiver em dúvida sobre como prosseguir ou se observar algum tipo de conduta que 
possa violar o Código, busque orientação. 

Nosso comprometimento sério com o Código e com tudo o que ele representa é fundamental para nosso sucesso em longo prazo.

Eilif Serck-Hanssen
Diretor executivo
Laureate Education, Inc.

www.Laureateethics.net
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RESUMO DO CÓDIGO 

HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE
•  Todos os registros da Laureate — incluindo 

não apenas registros financeiros, mas também 
todos os registros eletrônicos ou por escrito, 
como notas de alunos, registros de presença, 
relatórios de despesas e livros de ponto — 
refletem de forma precisa e justa o evento ou 
transação subjacente.

•  Nós usamos os ativos da Laureate para fins 
legítimos relacionados às nossas operações 
e protegemos os ativos e a propriedade 
intelectual de outras pessoas. 

•  Protegemos as informações confidenciais da 
Laureate e as informações pessoais de outros 
indivíduos e não compramos ou vendemos 
ações da Laureate com base em informações 
privilegiadas não públicas.

HERE FOR GOOD COM NOSSOS PARCEIROS
•  Ao trabalharmos para a Laureate, promovemos 

os interesses da empresa. Se uma situação 
puder ser considerada um conflito de 
interesses, devemos divulgá-la.

•  Nunca devemos oferecer ou aceitar cortesias 
de negócios em circunstâncias em que elas 
possam afetar ou parecer afetar indevidamente 
a tomada de decisões.

•  Não podemos obter vantagens das pessoas 
por meio de manipulação, ocultação, 
distorção dos fatos ou qualquer outro tipo 
de negociação desonesta. 

•  Cumprimos todas as leis aplicáveis sobre 
antitruste e concorrência, comércio 
internacional e combate à lavagem de dinheiro.

HERE FOR GOOD COM AS COMUNIDADES  
E OS GOVERNOS
•  Não oferecemos nem aceitamos suborno ou 

pagamentos impróprios de qualquer espécie, 
seja em negociações com funcionários públicos 
ou pessoas do setor privado, incluindo alunos.

•  Devemos falar com o consultor jurídico da 
Laureate antes de nos envolvermos em qualquer 
atividade política em nome da Laureate.

•  Nunca devemos fazer uma contribuição 
beneficente com finalidades impróprias ou 
quando isso puder criar a aparência de suborno.

•  Ao usarmos mídias sociais, devemos acessá-las 
em caráter pessoal, de um modo que não 
possa prejudicar a Laureate, nossos colegas de 
trabalho, alunos ou parceiros de negócios.

•  Se recebermos questionamentos da mídia 
sobre a Laureate, devemos encaminhá-los 
imediatamente ao Departamento de relações 
públicas global ou ao Departamento de 
comunicação local.

Para honrarmos o compromisso Here for Good, devemos não apenas fazer o bem, mas também sermos bons. Cada um de nós deve aceitar nossa 
responsabilidade de promover a integridade e a conduta ética em todas as nossas atividades. 

Somos responsáveis por pedir ajuda quando não tivermos certeza da atitude adequada e por nos manifestarmos se houver algo que pareça errado. Temos 
várias opções para obter ajuda e fazer denúncias, incluindo o Compliance Officer Local e a Linha de apoio de ética da Laureate, que é confidencial.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
http://www.Laureateethics.net
www.Laureateethics.net
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RECURSOS 

O Código de conduta e ética estabelece 
princípios e orientações gerais em uma 
ampla variedade de situações, mas não pode 
determinar uma linha de ação específica para 
todas as circunstâncias possíveis. Mesmo após 
a leitura do Código e a realização do treinamento 
necessário, podemos ter dúvidas sobre a 
conduta apropriada em uma circunstância 
específica ou podemos observar algo que possa 
ser uma violação do Código ou da lei.

Somos responsáveis por pedir ajuda quando não 
tivermos certeza da atitude adequada e por nos 
manifestarmos se houver algo que pareça errado. 
Há várias opções de recursos e relatórios. 

Para discutir questões relacionadas a condições 
de trabalho, por exemplo, assédio, discriminação, 
bullying ou outros conflitos interpessoais, devemos 
entrar em contato com o Departamento de 
recursos humanos ou falar com nosso supervisor.

QUEM É MEU COMPLIANCE OFFICER 
LOCAL? 
O seu Compliance Officer Local é o contato 
oficial na sua instituição ou área geográfica 
designado para tratar de assuntos que 
envolvam o Código, receber denúncias de 
suspeitas de má conduta, ajudar a resolver 
problemas e fornecer algumas autorizações 
no âmbito do Código.

OUTROS RECURSOS 
•  O site da Política da Laureate é o local 

onde as políticas e os procedimentos são 
publicados. Todas as políticas têm um 
responsável ou pessoa de contato que 
podemos procurar em caso de dúvidas. 

•  O site de Ética e compliance da Laureate 
inclui mais informações sobre o Código, 
outras políticas relacionadas, materiais 
educativos e recursos.

i

PODEMOS ENTRAR EM CONTATO COM
•  Nosso supervisor ou níveis superiores da 

administração

• Nosso Compliance Officer Local

•   O Departamento jurídico ou de recursos 
humanos

• Linha de apoio de ética da Laureate

www.LaureateEthics.net 
A Linha de apoio está sempre disponível, 
por meio do site ou dos números gratuitos 
indicados no site, e aceita denúncias em 
qualquer idioma. A Linha de apoio é mantida 
por um prestador de serviços profissional 
independente, que encaminhará dúvidas e 
preocupações aos funcionários competentes 
de Ética e compliance da Laureate para 
que tomem as providências necessárias. 
Nós também podemos fazer denúncias de 
forma anônima.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
http://lead.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
http://www.Laureateethics.net
http://www.LaureateEthics.net
www.Laureateethics.net
www.Laureateethics.net
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MISSÃO DO FUNDADOR

A Laureate é uma comunidade internacional de universidades 
que incentiva o aprendizado sem fronteiras. Nosso objetivo é 
oferecer educação superior com uma perspectiva multicultural 
única e preparar nossos alunos para carreiras incríveis e 
realizações que duram toda a vida. Acreditamos que, quando 
nossos alunos são bem-sucedidos, os países prosperam e as 
sociedades se beneficiam.

Douglas L. Becker
Fundador e presidente
Laureate Education, Inc.

www.Laureateethics.net
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QUEM SOMOS

Como a mais ampla rede global de instituições 
de graduação de ensino superior de concessão 
de títulos, a Laureate tem a missão inerente 
de fornecer oportunidades educacionais de 
alta qualidade para alunos do mundo todo. 
Acreditamos que a sociedade é mais bem 
atendida quando nossos alunos, docentes e toda 
a rede usam suas habilidades e experiências 
coletivas para criar mudanças positivas e 
duradouras. Os alunos graduados da Laureate 
melhoram vidas e comunidades todos os 
dias. Nossas instituições fornecem o apoio, as 
habilidades e os conhecimentos essenciais para 
que isso aconteça. Esse compromisso é mais 
bem expressado por meio do nosso espírito 
"Here for Good". Todas as instituições da Laureate 
estabelecem um compromisso de permanência 
e propósito em suas comunidades, na crença 
de que, quando os alunos têm êxito, os países 
prosperam e as sociedades são beneficiadas.

BENEFÍCIO PÚBLICO
A Laureate foi concebida desde o princípio como 
uma empresa social, comprometida em ampliar 
o acesso a um ensino superior de qualidade de 
uma forma que combine os princípios de negócios 
com a essência do serviço que define tantas 
organizações sem fins lucrativos. Esse tem sido o 
foco desde o primeiro investimento da Laureate 
em ensino superior em 1999 e, em 2015, a 
Laureate formalizou esse compromisso em sua 
estrutura legal convertendo-se em uma PBC 
(Empresa de benefício público), uma nova classe 
de corporação nos Estudos Unidos que, conforme 
exigido por lei, deve criar um benefício público 
por meio de um impacto positivo e significativo 
na sociedade. A finalidade do benefício específico 
da Laureate é produzir um efeito positivo para a 
sociedade e os aluno, oferecendo programas de 
ensino diversificados, tanto on-line quanto nos 
campi ao redor do mundo. 

No dia 1º de fevereiro de 2017, a Laureate 
tornou-se a primeira PBC do mundo a ter 
suas ações negociadas em uma bolsa de 
valores pública.

A Laureate foi submetida a 
uma rigorosa avaliação do 
B Lab™, uma organização 
sem fins lucrativos 
independente, para receber 
a certificação B Corp™, que 
confirma que a Laureate 
atende aos mais elevados 
padrões de desempenho social 
e ambiental, transparência 
pública e responsabilidade 
jurídica. Na época da 
certificação, a Laureate era a 
maior corporação a se tornar 
uma B Corp™.

Acreditamos no poder da educação para 
transformar vidas e estamos empenhados em ter 
um impacto duradouro nas comunidades a que 
atendemos. Consideramos nossa conversão para 
PBC e nossa certificação B Corp™ um avanço 
natural do Movimento Laureate.

www.Laureateethics.net
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O Movimento Laureate define nossa cultura e o 
que significa fazer parte da rede Laureate. Um 
elemento essencial para o Movimento é o nosso 
caráter, ou seja, os atributos que definem quem 
somos e que transformam o Here for Good em 
realidade. E a credibilidade está na essência de 
quem somos. 

QUEM SOMOS

i
Para obter mais informações,  
consulte o 
site do Movimento Laureate

Nosso sucesso depende das inúmeras 
formas pelas quais as pessoas confiam em 
nós e da nossa capacidade de honrar essa 
responsabilidade. Para praticarmos o Here for 
Good, devemos ganhar a confiança de nossos 
alunos e suas famílias, dos empregadores e 
das comunidades em que atuamos. Devemos 
conquistar a confiança de nossos investidores, 
parceiros estratégicos e governos. 

Conquistamos essa confiança por meio das nossas 
ações. São necessários anos para conquistar a 
confiança, mas basta um instante para perdê-la por 
meio de uma conduta imprópria.

Por todos os níveis de nossa organização, devemos 
agir de acordo com os mais altos padrões, agir com 
integridade e nos responsabilizarmos por nossos atos. 

Nosso sonho é "sermos universalmente admirados 
como agentes da transformação ao fornecer educação 
superior de alta qualidade que transforma vidas". 
Podemos realizar esse sonho, mas somente se 
aplicarmos o compromisso Here for Good.

Para honrarmos o compromisso Here for Good, 
devemos não apenas fazer o bem, mas também 
sermos bons. Se quisermos alcançar permanência 
e propósito, devemos nos comportar de forma 
ética e em compliance com a lei, evitando qualquer 
sugestão de impropriedade ou condutas que possam 
prejudicar nossa reputação ou credibilidade. 

O Código de conduta e ética é um guia essencial 
para aplicar o Here for Good. Ele define aspectos 
cruciais de como devemos nos comportar. Além 
disso, aborda nossas responsabilidades com a 
Laureate, uns com os outros e com todas as pessoas 
com quem nos relacionamos. Devemos cumprir a 
lei, agir sempre de forma ética e pedir ajuda em 
caso de dúvida.

Por todos os níveis de 
nossa organização, 
devemos agir 
de acordo com 
os mais altos 
padrões, agir com 
integridade e nos 
responsabilizarmos 
por nossos atos.

Para honrarmos o 
compromisso Here 
for Good, devemos 
não apenas fazer o 
bem, mas também 
sermos bons. 

CREDIBILIDADE E O MOVIMENTO LAUREATE

http://lead.laureate.net/Employees.html?type=Employees&sub=Connect
www.Laureateethics.net
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Somos confiáveis

Seguimos a lei

Evitamos ações que possam colocar em dúvida a integridade 
da Laureate

Evitamos até mesmo a aparência de má conduta

Pedimos ajuda quando não temos certeza de como devemos agir

Nós nos manifestamos quando vemos algo que parece errado

PRATICAMOS O HERE FOR GOOD

www.Laureateethics.net
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Estamos comprometidos em agir de forma 
honesta e ética. Isso significa que cada um 
de nós deve aceitar sua responsabilidade de 
promover a integridade e a conduta ética em 
todas as nossas atividades. 

Mas surgirão situações em que a atitude certa 
a ser tomada pode não ser óbvia. O mais 
importante é usar o bom senso. Isso significa 
seguir o espírito do Código e da lei e sempre fazer 
o que é certo. Devemos perguntar a nós mesmos:

• Estou agindo honestamente? 

•  Estou agindo de modo consistente com o 
Código e a lei? 

•  Minha atitude poderá prejudicar a Laureate ou 
a minha instituição? 

•  Estou tratando as outras pessoas de modo 
justo e respeitoso? 

•  Eu gostaria de ver minhas ações publicadas na 
Internet ou na mídia? 

•  O que meus colegas, amigos e familiares 
pensariam dessa decisão? 

•  Estou agindo de modo consistente com meus 
valores e com os valores da Laureate?

NOSSAS RESPONSABILIDADES

O QUE DEVO FAZER?
P.  Meu gerente me pediu para fazer algo que, 

na minha opinião, viola o Código. O que 
devo fazer?

R.  Converse com seu gerente sobre a 
questão. Talvez você não tenha entendido 
direito o que ele estava lhe pedindo, ou 
seu gerente pode ter negligenciado fatos 
ou circunstâncias relevantes. Se isso não 
resolver o problema ou se você não se 
sentir à vontade para discutir a questão 
com seu gerente, manifeste-se. 

  Em nenhuma circunstância você deve 
agir de forma que viole o Código. Se você 
violar o Código, o fato de seu gerente ter 
pedido para você fazer isso não protegerá 
você contra medidas disciplinares.

?

Todos nós somos 
responsáveis pelo 
nosso próprio 
comportamento.

Pode ser fácil racionalizar a má conduta.  
Pare e reflita se você se ouvir dizendo: 

"Isso costumava 
ser aceitável."

"Só desta vez".

"Isso não é muito certo, mas meu 
chefe quer que eu faça."

"É só uma pequena 
divergência."

"Parece que todas 
as outras pessoas 

estão fazendo isso."

"Eu mereço 
isso por todo o 
meu esforço no 

trabalho."

NOSSAS RESPONSABILIDADES

www.Laureateethics.net
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LÍDERES | Dar o exemplo
Os líderes servem de exemplo. Eles agem 
como modelos e comunicam expectativas de 
comportamento. Os líderes devem: 

•  Ser um exemplo de comportamento ético e 
adequado, sempre.

•  Tomar as medidas necessárias para garantir 
que seus subordinados compreendam e sigam 
o Código.

•  Nunca incentivar ou orientar outros 
funcionários a obter resultados desrespeitando 
as leis e o Código.

•  Criar uma cultura que recompense a conduta 
apropriada e evite uma pressão indevida para 
obter resultados.

•  Criar um ambiente em que todos se sintam 
à vontade para pedir ajuda e expressar 
preocupações. Todos nós devemos nos sentir 
encorajados a nos manifestar e expressar 
preocupações sem medo de retaliação. 

•  Orientar e ajudar os demais a resolver 
questões relativas ao Código.

•  Procurar ajuda quando necessário para 
responder a dúvidas sobre as leis e o Código.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

DOCENTES | Educar com integridade
Nossos alunos são nossa mais alta prioridade. 
Fornecemos um ambiente de aprendizado que 
promove o sucesso dos alunos. Os membros do 
corpo docente são representantes da Laureate 
e de suas instituições e devem demonstrar 
comportamento ético, integridade acadêmica, 
profissionalismo e respeito na interação com 
alunos, pais, colegas de trabalho e comunidades. 
Os docentes também devem seguir as políticas 
relacionadas às suas áreas específicas de 
responsabilidade, incluindo padrões de 
integridade acadêmica e ética de pesquisa.

O CÓDIGO E OUTROS REQUISITOS
A Laureate está comprometida em manter a 
compliance com todas as leis aplicáveis às 
suas operações. Em algumas circunstâncias, a 
legislação aplicável pode estabelecer requisitos 
diferentes dos estabelecidos neste Código. Em 
casos de conflito entre a legislação e o Código, 
a legislação tem prioridade e deve ser obedecida. 
Se o Código for mais rigoroso, devemos segui-lo. 

Nossas instituições também podem impor 
requisitos relacionados à nossa conduta por 
meio de políticas locais. Em caso de conflito 
entre políticas locais e o Código, devemos 
seguir a norma que for mais rígida. Se não 
tivermos certeza, devemos consultar nosso 
Compliance Officer Local.

A QUEM O CÓDIGO SE APLICA?
O Código se aplica a todos os funcionários 
e membros do corpo docente da Laureate. 
As referências à "Laureate" neste Código 
incluem a Laureate Education, Inc. e suas 
subsidiárias diretas e indiretas de propriedade 
integral, bem como as entidades afiliadas 
controladas pela Laureate Education, Inc. 
Nossos fornecedores devem seguir o  
Código de conduta e ética para fornecedores.

Se for considerado que um funcionário da 
gerência contribuiu para uma violação do 
Código (seja cometendo a violação, sendo 
negligente ou servindo de mau exemplo), ele 
correrá o risco de perder todo o seu bônus e 
poderá estar sujeito a medidas disciplinares 
adicionais, incluindo demissão.

NOSSAS RESPONSABILIDADES

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://www.laureate.net/wp-content/uploads/2019/04/Code-of-Conduct-and-Ethics-for-Suppliers_PT-1.pdf
www.Laureateethics.net


12

MANIFESTE-SE

POR QUE DEVEMOS MANIFESTAR 
PREOCUPAÇÕES
Todos nós temos a obrigação de manter a 
reputação que a Laureate conquistou por sua 
conduta ética e fortalecer a confiança que 
recebemos de todas as pessoas envolvidas em 
nossas operações. Isso significa agir de modo a 
evitar violações das leis e do nosso Código. 

Ao manifestar preocupações sobre ética e 
compliance, ajudamos a proteger a instituição, 
a Laureate e a nós mesmos. Dessa forma, 
a Laureate terá a oportunidade de lidar com 
o problema e tentar corrigi-lo, antes que ele 
se torne uma violação das leis ou um risco a 
outras pessoas. 

Devemos perguntar se tivermos dúvidas sobre 
qual é a conduta apropriada ou denunciar se 
observarmos algum comportamento que nos 
preocupe, até mesmo se não tivermos certeza 
de que a violação ocorreu.

COMO MANIFESTAR UMA PREOCUPAÇÃO
Se tivermos dúvidas ou suspeitarmos que haja 
uma violação da lei, de nosso Código ou de 
uma política da Laureate, temos várias opções 
para obter ajuda, descritas na seção Recursos 
deste Código. 

Podemos expressar uma preocupação de 
forma anônima, mas somos incentivados a nos 
identificar, para facilitar a investigação e posterior 
comunicação. Se revelarmos nossa identidade, 
a Laureate tomará todas as medidas cabíveis 
para manter nossa identidade em sigilo, visando 
realizar uma investigação completa e justa. 

Denúncias de suspeitas de violação devem 
ser feitas sempre com honestidade. Fazer 
deliberadamente falsas acusações é uma violação 
do Código.

O QUE ACONTECE QUANDO 
MANIFESTAMOS UMA PREOCUPAÇÃO
A Laureate leva a sério todas as denúncias de 
possíveis más condutas e investiga todas elas. 
A denúncia imediata quando suspeitarmos de 
uma violação do Código é crucial para garantir 
uma investigação completa e uma resolução em 
tempo hábil. 

Durante o processo de investigação, a equipe 
relevante da Laureate irá:

1.  Elaborar um plano de investigação, incluindo 
a identificação de investigadores apropriados

2.  Determinar os fatos por meio de entrevistas e 
análise de documentos

3. Determinar medidas corretivas, se necessário

Não devemos tentar investigar ou resolver um 
assunto por conta própria. No entanto, se nos 
envolvermos em uma investigação relacionada 
ao Código, devemos cooperar totalmente e 
responder a todas as perguntas de modo 
completo e honesto. Qualquer interferência em 
uma investigação relacionada ao Código constitui 
uma violação do mesmo.Ao manifestar preocupações sobre ética 

e compliance, ajudamos a proteger a 
instituição, a Laureate e a nós mesmos.

MANIFESTE-SE

www.Laureateethics.net
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MANIFESTE-SE

SEM RETALIAÇÕES
A Laureate tem tolerância zero à retaliação. 
Não permitimos que ninguém seja tratado com 
hostilidade por ter feito uma denúncia de boa-fé. 
Qualquer retaliação contra uma pessoa que 
tenha relatado uma preocupação de boa-fé sobre 
o Código ou que participe de uma investigação 
relacionada ao Código, representa uma violação 
do mesmo e pode resultar em medidas 
disciplinares, incluindo demissão. 

A retaliação pode assumir muitas formas, 
incluindo intimidação, recusa de promoção, 
análise de desempenho ruim ou demissão. 
Ela pode incluir ações sutis, como deixar de 
incluir uma pessoa em atividades sociais para 
as quais ela normalmente seria convidada. 
Todos esses comportamentos são proibidos 
se tiverem a intenção de punir alguém por 
manifestar uma preocupação. 

Devemos ficar atentos aos sinais de retaliação 
em nossa própria conduta e na conduta de 
outras pessoas. Se trabalharmos com alguém 
que tenha feito uma denúncia ou fornecido 
informações para uma investigação, devemos 
continuar tratando essa pessoa com educação 
e respeito. Se acreditarmos que alguém 
possa estar sofrendo retaliações, devemos 
denunciar a situação.

A Laureate tem tolerância zero à retaliação.

http://www.laureateethics.net
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE 
RELATÓRIOS E REGISTROS PRECISOS

NOSSAS RESPONSABILIDADES
A precisão de nossos livros e registros é 
essencial para nossas operações e para 
nossa reputação e credibilidade. Precisamos 
desses registros para tomar decisões internas 
e fornecer informações a investidores, agência 
governamental e outras instâncias. Todos os 
registros da Laureate — incluindo não apenas 
registros financeiros, mas também todos os 
registros eletrônicos ou por escrito, como notas 
e registros de alunos, relatórios de despesas e 
livros de ponto — refletem de forma precisa e 
justa o evento ou transação subjacente.

Todos os relatórios e documentos que 
a Laureate fornece a qualquer agência 
governamental ou a terceiros, assim como todas 
as outras comunicações e divulgações públicas 
feitas pela Laureate, devem ser completos, 
honestos, precisos, oportunos e inteligíveis. 

FIQUE ATENTO
É nossa obrigação:

• Não falsificar nenhum documento.

•  Registrar todas as transações financeiras 
na conta, no departamento e no exercício 
contábil corretos.

• Cumprir todos os controles internos.

•  Fornecer respostas imediatas e precisas a 
todos os questionamentos que recebermos 
relacionados à preparação de relatórios e 
divulgações públicas.

•  Manifestar quaisquer preocupações sobre a 
precisão de nossos registros ou a eficácia de 
nossos controles internos.

Registros precisos são de responsabilidade 
de todos, não apenas dos Departamentos 
de contabilidade e finanças. Esses registros 
incluem todos os documentos da Laureate, 
por escrito e eletrônicos. 

Relatórios e registros precisos

www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE 
RELATÓRIOS E REGISTROS PRECISOS

CONTRATOS
Entre os registros mais importantes da 
Laureate estão os contratos por meio dos quais 
mobilizamos nossos recursos e concordamos 
com determinadas ações. Devemos garantir 
que todo compromisso contratual seja 
devidamente negociado, revisado, aprovado, 
executado, relatado, registrado e retido. 
Para obter mais informações, consulte nossa 
Política de gestão de contratos.

RETENÇÃO DE REGISTROS
É nossa obrigação:

•  Reter todos os registros de negócios pelo 
período de tempo especificado em qualquer 
cronograma de retenção de registros 
aplicável e, após esse período, descartá-los 
adequadamente de acordo com a política 
aplicável de retenção de registros. 

•  Atender a todas as solicitações de retenção de 
registros em casos de litígio ou investigação 
governamental.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Excedi o orçamento de despesas de 

marketing, mas se eu atrasar o lançamento 
das faturas de alguns fornecedores até o 
próximo trimestre, poderei cobrir parte dos 
gastos excessivos. Isso é correto?

R.  Não. Devemos sempre registrar as despesas 
no período contábil em que elas ocorreram.

P.  Sou do Departamento de vendas e ainda não 
atingi minha meta de matrículas para o mês. 
Conversei com alguns alunos em potencial 
que acredito que se matricularão em breve. 
Se eu os colocar no sistema agora, cumprirei 
minha cota e tudo ficará certo quando eles 
se matricularem.

R.  Não faça isso. Registrar matrículas no sistema 
antes que elas ocorram corresponde a uma 
falsificação de nossos registros. A Laureate 
divulga os números de matrícula ao público, 
e eles devem ser precisos. Uma falsificação 
desse tipo pode resultar em demissão.

?
Se não tivermos 
certeza sobre como 
contabilizar uma 
transação, devemos 
consultar a equipe de 
Finanças relevante.

Relatórios e registros precisos

https://laureatena.sharepoint.com/sites/lead-website/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=0d7d3095602f341859f7794536f152552&authkey=AWK2I2rqXALAEXq-oiOi9wE
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE 
PROTEÇÃO DE ATIVOS 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Usamos os ativos da Laureate para fins legítimos relacionados às nossas operações. QUAIS SÃO OS ATIVOS DA LAUREATE? 

Os ativos tangíveis incluem:
•  propriedade física (incluindo equipamentos, 

suprimentos e imóveis)
• dinheiro e equivalentes financeiros
•  sistemas de computação, software e 

dispositivos eletrônicos

Os ativos intangíveis incluem:
•  propriedade intelectual, como segredos 

comerciais, patentes, marcas comerciais e 
direitos autorais 

• planos de negócios e de marketing
•  grades curriculares, projetos e bancos  

de dados 
•  registros (incluindo registros de alunos e 

funcionários, informações salariais, listas de 
informações de contato)

•  dados e relatórios financeiros não publicados
• listas de alunos

Protegemos nossos ativos:

•  Mantendo computadores, laptops e 
dispositivos móveis em segurança

•  Jamais usando esses ativos para fins ilegais ou 
inadequados, o que inclui jogos, pornografia, 
ou para promover um negócio fora da 
Laureate, ou de qualquer maneira que seja 
contrária às políticas ou ao Código da Laureate 

•  Usando ativos, como fundos de subsídio 
para pesquisas, somente para as 
finalidades pretendidas

Usamos a tecnologia de modo responsável:

•  Criando senhas fortes, protegendo-as e 
nunca compartilhando-as

•  Limitando o uso pessoal dos ativos 
tecnológicos da Laureate

•  Fazendo o mínimo de transferência para 
computadores da Laureate de dados, 
informações ou softwares não destinados 
ao uso em nossas operações

A Laureate poderá acessar, publicar ou reter 
qualquer informação presente em qualquer um 
de seus computadores ou sistemas de e-mail, 
conforme permitido pelas leis aplicáveis.

Proteção de ativos 

www.Laureateethics.net
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Proteção de ativos 

HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE 
PROTEÇÃO DE ATIVOS 

FIQUE ATENTO
Também protegemos ativos e propriedade 
intelectual pertencentes a outras pessoas. 

•  Não podemos fazer cópias, revender ou 
transferir publicações protegidas por direitos 
autorais (incluindo software, artigos, livros, 
grades curriculares e bancos de dados) nem 
informações confidenciais e privadas de outras 
pessoas, a menos que tenhamos autorização 
para fazer isso no âmbito de um contrato de 
licença apropriado. 

•  Não trazemos para a Laureate produto de 
trabalho ou propriedade intelectual que 
pertença a nossos antigos empregadores.

•  O uso de materiais por escrito ou eletrônicos 
de outras pessoas, sem atribuição ou 
consentimento adequado, corresponde a 
plágio ou infração. Trata-se de uma violação 
do Código e pode ser uma violação da lei.

O QUE DEVO FAZER?
P.  O dia está corrido, e não tive a oportunidade 

de sair do escritório para fazer um intervalo. 
Posso usar meu computador da Laureate 
para realizar uma transação bancária 
pessoal on-line?

R.  Sim. O uso pessoal limitado de sistemas da 
Laureate é aceitável caso não afete nossa 
capacidade de executar nossas funções, 
as operações da Laureate ou a operação 
de nossos sistemas.

?
Para obter mais informações,  
consulte 

Portal de segurança da informação e 
compliance de TI

Política de propriedade intelectual e plágio

i

Também protegemos ativos 
e propriedade intelectual 
pertencentes a outras pessoas. 

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20propriedade%20intelectual%20e%20pl%C3%A1gio.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE 
PROTEÇÃO DE INFORMAÇÕES 

O QUE DEVO FAZER?
P.  Recebi um e-mail interno com 

informações confidenciais. Sei 
que não posso compartilhá-lo com 
ninguém de fora da Laureate que não 
esteja autorizado a vê-lo, mas posso 
compartilhar com um colega de trabalho? 

R.  Você só deve compartilhar informações 
confidenciais com outros funcionários 
autorizados a vê-las e que precisem ter 
conhecimento das informações como 
parte do trabalho deles.

?

Para obter mais informações,  
consulte 

Política de classificação e utilização de 
ativos de informações

Norma de classificação e utilização de ativos 
de informações

i

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Protegemos as informações confidenciais da Laureate 
contra utilização ou divulgação não autorizada. 
A divulgação indevida de informações confidenciais da 
Laureate pode prejudicar a Laureate ou nossos alunos e 
também representar uma vantagem desleal para nossos 
concorrentes.

O QUE SÃO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS? 
Informações confidenciais incluem todas as informações 
proprietárias e não públicas, independentemente de 
terem sido originadas dentro da Laureate ou confiadas a 
nós por alunos ou outras pessoas. Os exemplos incluem: 
• segredos comerciais da Laureate
•  informações relacionadas a funcionários,  

membros do corpo docente ou alunos individuais
• tendências e projeções
• informações sobre o desempenho financeiro
• metas e orçamentos
• planos de marketing
• tendências de matrículas
•  taxas de fluxo de alunos em potencial, conversão e 

graduação
•  programas acadêmicos ou cursos em desenvolvimento
• planos de crescimento ou expansão
•  informações sobre possíveis aquisições, alienações e 

investimentos
•  ofertas de títulos mobiliários; alterações significativas 

no quadro de funcionários 
•  grandes contratos, pedidos, fornecedores ou fontes 

de financiamento existentes ou em potencial

FIQUE ATENTO
•  Não podemos compartilhar informações 

confidenciais da Laureate com ninguém, 
dentro ou fora da Laureate, a menos que 
essa pessoa tenha uma razão legítima 
de ter conhecimento dessas informações 
ou que a divulgação seja exigida pela lei. 

•  Devemos respeitar todas as políticas 
relacionadas à proteção e classificação 
de informações confidenciais. 

•  Ao compartilharmos informações 
confidenciais fora da Laureate, devemos 
tomar as medidas cabíveis, como firmar 
um acordo de confidencialidade, para 
evitar que essas informações sejam 
usadas indevidamente.

Proteção de informações

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE 
PRIVACIDADE DE DADOS 

Privacidade de dados 

Para obter mais informações,  
consulte 

Política de classificação e utilização de 
ativos de informações

Norma de classificação e utilização de ativos 
de informações

i

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Nossos alunos, funcionários e parceiros de 
negócios confiam informações pessoais à 
Laureate. Devemos proteger essas informações 
como se fossem nossas.

O QUE SÃO "DADOS PESSOAIS"? 
Os exemplos incluem: 

• endereço
• idade 
• raça
• religião
• orientação sexual
• informações profissionais ou salariais 
• notas e outros registros de alunos 
• informações médicas 
• números de contas financeiras 
• números de identificação do governo 
• condenações criminais 
• filiações políticas

FIQUE ATENTO
Os indivíduos que têm acesso a dados pessoais 
de terceiros devem:

•  Utilizar esses dados em compliance com 
as leis aplicáveis e todas as políticas de 
privacidade ou obrigações contratuais 
relevantes.

•  Impedir a divulgação não autorizada 
dos dados.

•  Coletar, usar e processar essas informações 
apenas para fins legítimos.

•  Limitar o acesso a essas informações 
apenas às pessoas que realmente têm um 
motivo legítimo para acessá-las e que foram 
capacitadas para utilizá-las adequadamente.

•  Conversar com a equipe local de TI para 
entender como proteger melhor esses dados.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Estou em contato com um fornecedor para 

obter determinados serviços que exigirão 
que ele armazene e use dados pessoais 
de nossos alunos e alunos em potencial. 
Preciso fazer algo para proteger esses dados?

R.  Converse com o Departamento de 
segurança de TI antes de firmar contrato 
com o fornecedor ou transferir dados 
pessoais a ele. O pessoal de Segurança 
de TI pode garantir que as proteções 
necessárias sejam aplicadas.

?

https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
https://infosec.laureate.net/SecurityPolicies.html
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD DENTRO DA LAUREATE 
NEGOCIAÇÕES COM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS

Negociações com 
informações privilegiadas

Para obter mais informações,  
consulte 

Política de negociações com informações 
privilegiadas

i

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
A lei e a política da Laureate proíbem a compra 
ou venda de ações ou títulos da Laureate, direta 
ou indiretamente, com base em informações 
privilegiadas não públicas. Se tivermos 
conhecimento de informações privilegiadas 
não públicas sobre a Laureate, não poderemos 
participar de transações que envolvam títulos 
da Laureate até que essas informações sejam 
divulgadas ao público. Também é ilegal revelar 
essas informações a amigos, familiares ou 
qualquer outra pessoa para que eles possam 
fazer negócios. 

Também devemos evitar negociar ações de 
outras empresas, como fornecedores atuais ou 
potenciais, usando informações privilegiadas não 
públicas obtidas durante nosso relacionamento 
com a Laureate.

FIQUE ATENTO
De modo geral, informações privilegiadas são 
informações que podem afetar as decisões 
de investimento ou voto de investidores ou 
acionistas prudentes. Informações não públicas 
são informações que ainda serão anunciadas 
ao público geral por meio de uma divulgação 
autorizada. Informações privilegiadas não públicas 
podem incluir:

• Possíveis aquisições e alienações

• Dados ou tendências de matrículas

• Projeções internas

• Metas e orçamentos

• Resultados financeiros

• Planos de crescimento ou expansão

• Mudanças na equipe de gestão sênior

• Grandes contratos novos ou alterados

•  Novos programas acadêmicos em 
desenvolvimento

• Litígio ou conflitos trabalhistas expressivos

•  Aprovações ou indeferimentos regulatórios ou 
de certificação significativos

• Estratégias de marketing

•  Taxas de fluxo de alunos em potencial, 
conversão e graduação

Alguns de nós, devido à nossa posição na 
Laureate, têm acesso regular a informações 
privilegiadas não públicas. Seremos notificados 
pelo consultor jurídico da Laureate se estivermos 
nesse grupo e estaremos sujeitos a restrições 
adicionais definidas em nossa Política de 
negociações com informações privilegiadas, 
incluindo um requisito para obter autorização 
prévia para qualquer negociação com títulos 
da Laureate.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20com%20informa%C3%A7%C3%B5es%20privilegiadas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20negocia%C3%A7%C3%B5es%20com%20informa%C3%A7%C3%B5es%20privilegiadas.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM NOSSOS PARCEIROS 
CONFLITOS DE INTERESSE 

Conflitos de interesse 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Ao trabalharmos para a Laureate, promovemos 
os interesses da empresa. Um conflito de 
interesses ocorre quando nossas atividades e 
relacionamentos pessoais afetam ou parecem 
afetar nossa capacidade de representar os 
interesses da Laureate. Agir em prol de interesses 
pessoais quando esses interesses entram em 
conflito com os da Laureate pode prejudicar a 
organização, e até mesmo a aparência de conflito 
pode levar outros a desconfiarem de nossa 
honestidade.

Se houver qualquer hipótese de que uma 
situação possa ser vista como um conflito de 
interesses, devemos informar o caso ao nosso 
supervisor e ao Compliance Officer Local (ou usar 
o Formulário de divulgação de conflitos de 
interesse) e tomar as medidas necessárias para 
solucionar o problema.

Situações comuns de conflito de 
interesses incluem:
•  Ter algum interesse financeiro em uma 

empresa que faz negócios com a Laureate.

•  Receber remuneração ou outros incentivos de 
uma empresa que faz negócio ou busca fazer 
negócios com a Laureate ou que seja nossa 
concorrente.

•  Ter um segundo emprego que afete nossa 
capacidade de desempenhar nossas funções 
na Laureate.

•  Contratar um fornecedor que seja gerenciado 
por ou de propriedade de um parente ou 
amigo próximo.

•  Permitir que relações pessoais no trabalho 
influenciem ou pareçam influenciar nossa 
capacidade de agir de acordo com os 
interesses da Laureate.

Os conflitos de interesses podem assumir várias 
formas. O Código não tem como abordar todas 
as possíveis situações de conflito de interesses, 
portanto, temos que usar o bom senso e buscar 
orientação quando estivermos em dúvida.

Um conflito de interesses não é necessariamente uma 
violação do Código. Deixar de divulgar um conflito é.

Podemos divulgar um possível  
conflito usando um recurso on-line, o 

Formulário de divulgação de conflitos 
de interesses

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
https://laureate-education-inc-fac.results.aclgrc.com/survey_responses/TyKWMyRyAr-TpvMEEHj4/edit
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM NOSSOS PARCEIROS 
CONFLITOS DE INTERESSE 

O QUE DEVO FAZER?
P.  Tenho que escolher um novo fornecedor 

para determinados serviços de tecnologia 
no campus. Meu irmão é proprietário de 
uma empresa de serviços de tecnologia. 
Sei que sua empresa pode oferecer serviços 
de qualidade e que ele fará um preço 
diferenciado para nós. Posso contratar a 
empresa do meu irmão?

R.  Você não pode participar do processo de 
seleção, pois as pessoas poderão achar que 
você está dando preferência ao seu irmão 
em vez de tomar uma decisão objetiva. 
Você deve notificar seu supervisor e o 
Compliance Officer Local sobre o possível 
conflito de interesses e interromper sua 
participação nesse processo de decisão. 
Outros funcionários podem se encarregar 
da seleção e, se a empresa do seu irmão 
oferecer bons serviços a um preço justo, 
ela terá boas chances de ser escolhida.

?FIQUE ATENTO | Interesses externos
Nós evitamos investimentos ou qualquer outro 
interesse financeiro que possa afetar nossa 
capacidade de tomar decisões que representem 
os interesses da Laureate.

Não devemos:

•  Ter participação financeira, nem receber 
nenhum benefício pessoal, de nenhuma 
empresa fornecedora com a qual negociamos 
em nome da Laureate, a menos que tenhamos 
aprovação do Compliance Officer Local. 

•  Aceitar qualquer oportunidade de negócio 
visando nosso próprio benefício ou o benefício 
de um amigo ou familiar, o que inclui adquirir 
bens imóveis ou propriedade intelectual nos 
quais a Laureate tenha ou possa vir a ter um 
interesse legítimo.

•  Receber um empréstimo da Laureate se 
formos um diretor executivo da empresa

Conflitos de interesse 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM NOSSOS PARCEIROS 
CONFLITOS DE INTERESSE

FIQUE ATENTO| Família e amigos
Muitos de nós têm familiares ou amigos que 
mantêm relações empresariais com a Laureate, 
com os nossos fornecedores ou concorrentes. 
Essas circunstâncias podem levantar suspeitas de 
conflitos de interesses porque as pessoas podem 
achar que estamos priorizando essas relações em 
detrimento dos interesses da Laureate. 

•  Devemos obter aprovação do Compliance 
Officer Local antes de fazer negócios com uma 
empresa em nome da Laureate se tivermos 
um parente que possua vínculo empregatício 
com a empresa ou se nosso parente detiver 
mais de 1% da empresa. 

•  De modo geral, não devemos supervisionar 
parentes, seja de modo direto ou indireto. 
É necessário obter aprovação do Compliance 
Officer Local para quaisquer exceções.

•  Devemos tomar cuidado para não deixar que 
amizades, sejam no trabalho ou fora dele, 
afetem nossa capacidade de agir de acordo 
com os interesses da Laureate.

QUEM É UM "PARENTE" SEGUNDO  
O CÓDIGO?

• cônjuge

• parceiro doméstico

• pai/mãe

• filho/filha

• Avô (ó)

• neto/neta

• irmão/irmã

• sogro/sogra

• cunhado/cunhada

• Genro ou nora

Até mesmo ao lidar com outros parentes que 
não sejam os descritos acima, devemos tomar 
cuidado para não deixar nosso relacionamento 
interferir em nossas responsabilidades com 
a Laureate.

RELACIONAMENTOS COM OS ALUNOS 
Nada é mais importante do que nossos alunos. 
Quem interage com alunos, especialmente os 
membros do corpo docente, deve tomar cuidado 
com os relacionamentos que são criados. 
Conhecer melhor os alunos e fazer amizade 
com eles é admirável, mas:

•  Não devemos deixar que os relacionamentos 
pessoais afetem o tratamento justo dispensado 
aos alunos e a objetividade das notas que eles 
recebem pelos trabalhos realizados. 

•  Devemos evitar relacionamentos românticos 
com alunos se estivermos lecionando para eles 
ou interagindo com eles de outra forma em 
caráter profissional. 

•  Não devemos tirar proveito da relação 
professor/aluno para oferecer serviços 
comerciais aos alunos, como orientações 
pagas, fora da Laureate.

Conflitos de interesse 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
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CONFLITOS DE INTERESSE

FIQUE ATENTO | Emprego externo
Se trabalharmos fora da Laureate, devemos garantir que 
essas atividades externas não afetem nossa capacidade de 
desempenhar nossas funções na Laureate.

•  Não devemos ter vínculo empregatício nem receber 
nenhum tipo de remuneração ou empréstimo de 
qualquer fornecedor da Laureate se negociarmos com 
ele em nome da Laureate

•  Não devemos ter vínculo empregatício nem receber 
nenhum tipo de remuneração ou empréstimo de qualquer 
fornecedor da Laureate se negociamos com ele em nome 
da Laureate. Há uma exceção para docentes que não 
ocupem cargo de gerência, que têm permissão para 
fornecer serviços a outras instituições educacionais. 
Outras situações exigem aprovação do Compliance Officer 
Local.

•  Não devemos trabalhar como executivo ou diretor de 
nenhuma empresa com fins lucrativos ou instituição de 
ensino superior que não faça parte da Laureate sem obter 
autorização prévia do Compliance Officer Local. 

–  Não é necessário obter autorização para trabalhar em 
empresas familiares ou em organizações profissionais, 
comunitárias ou beneficentes, a menos que a empresa ou 
organização seja fornecedora ou concorrente da Laureate. 

–  Os docentes contratados em regime de meio período 
precisam de autorização apenas para trabalhar como 
funcionários ou diretores de instituições de ensino superior.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Sou contador, e um dos 

fornecedores com quem eu converso 
esporadicamente pediu que eu 
trabalhe para ele à noite e nos finais 
de semana. Eu gostaria de contar com 
essa remuneração extra. Posso aceitar 
a oferta de trabalho?

R.  Não. Trabalhar para um fornecedor 
com quem você interage em nome 
da Laureate pode dar a impressão 
de que o fornecedor está tentando 
influenciar suas decisões com relação 
aos interesses da Laureate. 

? FUNCIONÁRIOS COMO ALUNOS 
Ocasionalmente, os docentes e funcionários 
da Laureate podem se matricular como 
alunos em uma instituição da Laureate. 
Isso é perfeitamente aceitável, mas os 
educadores devem ficar atentos para não 
tratar esses alunos de modo diferente por 
eles serem funcionários.

Conflitos de interesse 

EMPREGO EXTERNO COM O GOVERNO 
Trabalhar para uma agência governamental 
ao mesmo tempo em que somos 
empregados pela Laureate gera 
preocupações específicas, pois pode haver 
uma percepção de que poderíamos usar 
nosso trabalho no governo para beneficiar 
a Laureate indevidamente. Por essa razão, 
devemos buscar a aprovação do Compliance 
Officer Local para qualquer emprego externo 
em qualquer órgão do governo ou entidade 
de propriedade do governo.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
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PRESENTES, REFEIÇÕES, ENTRETENIMENTO  
E OUTRAS CORTESIAS DE NEGÓCIOS 

Presentes, refeições, 
entretenimento e outras 
cortesias de negócios 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Oferecer ou receber presentes, refeições, 
entretenimento, viagens patrocinadas ou 
outras cortesias pode ser um meio legítimo de 
fortalecer as relações empresariais, mas nunca 
devemos oferecer nem aceitar tais cortesias em 
circunstâncias em que elas possam afetar ou dar a 
impressão de que afetam a tomada de decisões. 

Em geral, essas cortesias de negócios oferecidas 
ou recebidas por fornecedores, alunos e 
outras partes externas à Laureate devem estar 
relacionadas a um propósito legítimo e devem 
ser oferecidas ou recebidas sem a expectativa 
de uma influência ou vantagem indevida.

FIQUE ATENTO
•  As cortesias de negócios devem ser sensatas, 

ocasionais e com valores simbólicos, além de 
seguirem a política interna, as leis, práticas e 
costumes aplicáveis. 

•  Nunca devemos oferecer presentes, refeições, 
entretenimento ou viagens a alguém para obter 
ou reter licenças, aprovações, negócios ou 
qualquer outro tipo de vantagem indevida.

•  Oferecer ou aceitar presentes, refeições, 
entretenimento ou outras cortesias de negócios 
acima de certos limites monetários exige 
aprovação do Compliance Officer Local., 
conforme estipulado pela Política de presentes, 
refeições, entretenimento, viagens patrocinadas 
e outras cortesias de negócios. 

•  Não podemos jamais oferecer ou receber 
presentes em espécie ou equivalentes em 
nossas transações com partes externas. 

•  Os docentes podem aceitar presentes modestos 
dos alunos, exceto em circunstâncias em que o 
presente pareça uma tentativa de influência.

•  Consulte as políticas locais sobre presentes, 
refeições e entretenimento.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Estou no meio do processo de seleção 

de um fornecedor para um importante 
projeto, e a representante de vendas de 
um dos fornecedores que participam da 
seleção para o projeto me convidou para 
jantar para discutirmos sua proposta. 
Posso deixá-la pagar o jantar?

R.  Não. Geralmente, refeições que tenham um 
valor razoável são aceitáveis. Porém, nesse 
caso, em que você está no meio do processo 
de seleção de um fornecedor, aceitar o 
jantar poderá parecer influência indevida.

?

Para obter mais informações,  
consulte 

Política anticorrupção

Política de presentes, refeições, 
entretenimento, viagens patrocinadas e outras 
cortesias de negócios

Política global de viagens e entretenimento

Política dos EUA sobre cortesias relacionadas 
a governos, contribuições políticas e lobby

i
Oferecer ou aceitar 
presentes, refeições, 
entretenimento ou outras 
cortesias de negócios 
acima de certos limites 
monetários exige 
aprovação do Compliance 
Officer Local.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://www.laureate.net/wp-content/uploads/2019/02/PACP-1.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20global%20de%20viagens%20e%20entretenimento.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
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NEGOCIAÇÕES JUSTAS 

Negociações 
justas 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Exercer o compromisso Here for Good significa 
tratar honestamente alunos, fornecedores, 
concorrentes e colegas de trabalho da 
Laureate. Não podemos obter vantagens das 
pessoas por meio de manipulação, ocultação, 
distorção dos fatos ou qualquer outro tipo de 
negociação desonesta.

Negociações justas são de particular importância 
em nossas interações com alunos em potencial, 
enquanto os incentivamos a fazer matrícula em 
uma de nossas instituições. Devemos sempre 
fazer isso de modo honesto e sem fraude.

FIQUE ATENTO
Exemplos de condutas proibidas incluem: 

•  Pagar subornos ou propinas para melhorar 
nossas operações

•  Adquirir segredos comerciais ou informações 
confidenciais de um concorrente por meio de 
suborno, roubo ou distorção dos fatos

•  Fazer alegações ou comparações 
depreciativas, descabidas ou falsas sobre 
concorrentes ou seus produtos ou serviços

•  Fazer descrições ou declarações falsas de 
produtos ou serviços

•  Fazer declarações falsas para alunos ou alunos 
em potencial sobre ofertas de cursos ou 
empregos após a graduação

Para obter mais informações,  
consulte 

Política anticorrupção

i

Não podemos obter vantagens desleais 
das pessoas por meio de manipulação, 
ocultação, distorção dos fatos ou qualquer 
outro tipo de negociação desonesta. 

ttps://www.laureate.net/wp-content/uploads/2019/02/PACP-1.pdf
www.Laureateethics.net
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ANTITRUSTE E CONCORRÊNCIA 

Antitruste e concorrência 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Nossa concorrência deve ser intensa, mas 
justa. Cumprimos todas as leis antitruste e de 
proteção à livre concorrência aplicáveis. Essas 
leis foram criadas para proteger consumidores e 
concorrentes contra práticas desleais e promover 
e preservar a livre concorrência. Nós crescemos 
de modo responsável, proporcionando um ensino 
excepcional, sem adotar práticas proibidas ou 
anticoncorrência, incluindo: 

•  Fixação de preços. A Laureate não pode 
entrar em acordo com seus concorrentes para 
aumentar, diminuir ou estabilizar preços ou 
quaisquer elementos relacionados, incluindo 
descontos e termos de crédito. 

–  Por exemplo: a Laureate e uma universidade 
concorrente não podem entrar em acordo 
para estabelecer um preço fixo para uma 
oferta de curso.

•  Limitação de ofertas. A Laureate não pode 
entrar em acordo com seus concorrentes para 
limitar suas matrículas ou restringir de alguma 
outra forma o fornecimento dos seus serviços. 

–  Por exemplo: a Laureate e uma universidade 
concorrente não podem entrar em acordo 
para oferecer apenas determinados cursos 
ou programas e não oferecer outros.

•  Alocação de negócios. A Laureate não pode 
entrar em acordo com seus concorrentes para 
dividir ou alocar mercados, territórios ou clientes. 

–  Por exemplo: a Laureate não pode 
entrar em acordo com uma universidade 
concorrente para recrutar apenas candidatos 
de determinada região geográfica enquanto 
a outra universidade se concentra em uma 
região diferente.

•  Boicote. A Laureate não pode entrar em 
acordo com seus concorrentes para se recusar 
a comprar ou vender produtos de terceiros. 
Além disso, a Laureate não pode evitar que 
um aluno compre ou utilize produtos ou 
serviços não fornecidos pela Laureate. 

–  Por exemplo: a Laureate não pode impedir 
que um aluno frequente, ao mesmo tempo, 
curso da Laureate e cursos em outras 
universidades.

FIQUE ATENTO
•  Devemos ter cautela em reuniões com 

concorrentes, pois elas podem dar a impressão 
de que há algo errado acontecendo. 

•  Devemos evitar qualquer tipo de comunicação 
com concorrentes sobre preços, custos, 
participação de mercado, receitas, termos 
e condições de fornecedores, ofertas de 
produtos ou serviços, licitações para contratos 
ou cursos, seleção e retenção de alunos ou 
sobre métodos de marketing e distribuição. 

•  Devemos ter cautela ao participar de reuniões 
de organizações profissionais e associações 
comerciais em que concorrentes estejam 
presentes. Não devemos discutir políticas 
de preços ou outros termos de concorrência, 
planos para novas opções ou expansão de 
opções de produtos/serviços e nenhum 
outro tipo de informação sigilosa que afete 
a concorrência.

Se tivermos alguma dúvida quanto à legalidade de 
determinada ação ou acordo, devemos consultar 
o Departamento jurídico ou o Compliance Officer 
Local.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

Comércio internacional 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Regulamentos de comércio 
Vários países impõem periodicamente restrições 
a exportações e outros negócios realizados 
com determinados países, pessoas ou grupos, 
geralmente por suspeitas de apoio ao terrorismo, 
tráfico de drogas ou outros crimes. As leis de 
exportação podem controlar o comércio de 
commodities, tecnologias ou serviços que podem 
ser utilizados para fins militares. As leis também 
restringem viagens, importações ou exportações, 
novos investimentos e outras transações 
relacionadas envolvendo países sancionados. 

Essas leis são complexas e sujeitas a frequentes 
alterações. Funcionários cujo trabalho inclua 
a transferência entre fronteiras internacionais 
de produtos, tecnologias ou serviços ou que 
envolva a matrícula de alunos que moram em 
outros países, devem consultar o Departamento 
jurídico ou o Compliance Officer Local para 
garantir a compliance com todas as leis e 
restrições aplicáveis.

FIQUE ATENTO
Os regimes de sanções mais abrangentes, a 
partir de 2018, aplicam-se a Crimeia, Cuba, 
Irã, Coreia do Norte, e Síria. O escopo e a 
intensidade desses programas de sanções 
variam com o tempo, conforme a política 
mundial também muda. No entanto, se 
estivermos contemplando uma relação 
comercial ou fazendo recrutamento nesses 
países, devemos entrar em contato com o 
Departamento jurídico ou com o Compliance 
Officer Local para obter orientações.

ANÁLISE DE FORNECEDORES
Estabelecemos um processo de análise 
para verificar se nossos fornecedores ou 
fornecedores em potencial estão incluídos 
em listas de sanções e para evitar qualquer 
relação na improvável eventualidade de que 
algum desses fornecedores esteja nas listas. 
Se detectarmos um fornecedor que esteja em 
uma lista de sanções, poderemos interromper 
os negócios com ele ou sermos proibidos de 
firmar contrato com ele.

Antiboicote
A lei proíbe que a Laureate apoie ou coopere 
com boicotes não sancionados a outro país 
que seja "cordial" com os Estados Unidos. A 
Laureate deve informar o governo dos EUA sobre 
qualquer solicitação de apoio a tal boicote, não 
importa de qual parte do mundo ela venha. 
Esse tipo de solicitação pode ser feito em forma 
de convite para licitação, contrato de compra 
e carta de crédito ou verbalmente. Devemos 
notificar imediatamente o Departamento jurídico 
ou o Compliance Officer Local se tomarmos 
conhecimento de alguma solicitação de apoio a 
esse tipo de boicote. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Common&doc=US%20Trade%20Sanctions.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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LAVAGEM DE DINHEIRO 

Lavagem de dinheiro 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
A Laureate está comprometida em cumprir 
integralmente todas as leis aplicáveis contra 
lavagem de dinheiro. Devemos fazer negócios 
somente com parceiros respeitáveis, envolvidos 
em atividades comerciais legítimas, com 
fundos derivados de fontes legítimas. Devemos 
evitar qualquer envolvimento em lavagem de 
dinheiro, reconhecendo transações financeiras 
questionáveis e realizando a due diligence 
adequada de nossos parceiros de negócios. 

O QUE É LAVAGEM DE DINHEIRO?
Lavagem de dinheiro é um processo de 
ocultação ou disfarce da identificação de 
recursos obtidos ilegalmente para que pareçam 
provenientes de fontes legítimas. A lavagem de 
dinheiro costuma ser usada em apoio a crimes 
ou terrorismo.

FIQUE ATENTO
•  Solicitações de fornecedores por 

pagamentos para várias contas ou usando 
várias formas de pagamento

•  Fornecedores ou parceiros de negócios 
que fornecem informações incompletas, 
falsas ou suspeitas sobre si mesmos ou 
sobre a empresa que representam

•  Fornecedores ou parceiros de negócios 
que querem evitar a retenção de registros 
ou relatórios sobre suas transações

Se observarmos alguma atividade 
incomum que possa indicar lavagem de 
dinheiro, devemos entrar em contato com o 
Departamento jurídico ou com o Compliance 
Officer Local imediatamente. 

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM AS COMUNIDADES E OS GOVERNOS 
SUBORNO E CORRUPÇÃO 

Suborno e corrupção 

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Não oferecemos nem aceitamos suborno ou 
outros pagamentos impróprios de qualquer 
espécie, seja em negociações com funcionários 
públicos ou pessoas do setor privado, incluindo 
alunos. Respeitamos todas as leis anticorrupção 
aplicáveis às nossas operações, assim como a 
Política anticorrupção da Laureate e todas as 
outras políticas anticorrupção que possam ser 
aplicáveis às nossas operações. Todos nós somos 
responsáveis por ler e compreender essas políticas. 

Às vezes, o pagamento de suborno pode parecer 
uma forma mais fácil de se atingir os objetivos. 
E, em muitas partes do mundo, pagar subornos é 
uma prática comum. Mas, na Laureate, desculpas 
do tipo "vamos usar o caminho mais fácil" ou 
"é assim que fazemos negócios aqui" nunca são 
aceitáveis como justificativas para o pagamento 
de suborno ou a participação em outras formas 
de corrupção. Na Laureate, não pagamos 
subornos, mesmo que isso signifique que 
possamos perder dinheiro ou atrasar projetos. 

Nenhum funcionário da Laureate sofrerá 
consequências adversas por recusar-se a pagar 
suborno. Devemos informar imediatamente ao 
Compliance Officer Local se alguém exigir que 
pratiquemos suborno.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Estou conversando com um hospital local 

sobre a possibilidade de que ofereçam 
cargos clínicos aos nossos alunos de 
Ciências da saúde. O administrador do 
hospital sugere que ele pode providenciar 
os cargos caso a universidade forneça vários 
aparelhos de TV ao hospital. 

R.  Consulte seu Compliance Officer Local. O 
acordo pode ser legítimo, mas apresenta 
um risco de corrupção caso algum dos 
televisores seja para uso pessoal do 
administrador. Qualquer acordo com 
o hospital deve ser descrito em um 
contrato por escrito que contenha o texto 
anticorrupção adequado, e os televisores 
devem ser entregues ao hospital para 
que ele os utilize, e não ao administrador 
pessoalmente. Consulte nossa Política de 
garantia de vagas de práticas clínicas e 
outros estágios de alunos para obter mais 
informações. 

?

Um suborno é algo de 
valor fornecido para 
influenciar indevidamente 
uma decisão.

Na Laureate, não pagamos 
subornos, mesmo que isso 
signifique que possamos 
perder dinheiro ou atrasar 
projetos. 

QUEM É UM FUNCIONÁRIO DO 
GOVERNO?
Um funcionário do governo é qualquer 
executivo ou funcionário de qualquer agência 
governamental em qualquer nível, bem como 
executivos e funcionários de empresas ou 
instituições de propriedade ou controle do 
Estado. Exemplos incluem funcionários de 
órgãos reguladores de educação, equipe de 
governo responsável por emitir licenças e 
autorizações e funcionários de escolas públicas.

https://www.laureate.net/wp-content/uploads/2019/02/PACP-1.pdf
https://ethics.laureate.net/PolicyPortal.html
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM AS COMUNIDADES E OS GOVERNOS 
SUBORNO E CORRUPÇÃO 

Suborno e corrupção 

FIQUE ATENTO
Exemplos de suborno incluem oferecer ou aceitar 
pagamentos ou dar qualquer item de valor com o 
intuito de:

• Obter aprovações de órgãos reguladores 

• Obter alvarás de construção 

•  Obter vantagens fiscais ou tratamento 
diferenciado na alfândega

• Evitar a aplicação das leis

•  Influenciar a assinatura de um contrato ou 
a realização de qualquer outra transação 
comercial

• Obter acesso a alunos em potencial

•  Alterar a nota ou outros documentos de 
um aluno

QUALQUER ITEM DE VALOR
Um suborno pode ser qualquer item de valor 
fornecido a uma pessoa para influenciá-la. 
Os subornos não precisam ser pagos em 
dinheiro. Por exemplo, presentes, refeições, 
entretenimento, oportunidades de negócios, 
bolsas escolares, ofertas de trabalho e até 
mesmo contribuições beneficentes — todos 
esses itens podem ser considerados suborno 
se forem oferecidos com uma finalidade 
inadequada. Não existe um limite de valor 
para o suborno; um pagamento de qualquer 
valor pode ser considerado suborno.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Terminamos a construção de um novo 

edifício e estamos aguardando o alvará 
de ocupação. O edifício atende a todos os 
requisitos de ocupação, mas o funcionário 
do governo responsável ainda não emitiu 
o alvará. Quando perguntamos, ele diz: 
"Estou muito ocupado e não sei quando 
poderei resolver isso". O funcionário não 
pediu dinheiro, mas acredito que, se eu 
oferecer uma pequena quantia a ele, ele 
emitirá o alvará.

R.  Não faça o pagamento. Entre em 
contato com a gerência sênior e com o 
consultor jurídico da empresa. Talvez 
haja alguma medida que possamos tomar 
para minimizar o transtorno enquanto 
aguardamos. E devemos usar os contatos 
e relacionamentos legítimos que temos 
em níveis mais seniores do governo para 
resolver a situação de modo adequado.

?

www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM AS COMUNIDADES E OS GOVERNOS 
SUBORNO E CORRUPÇÃO

Suborno e corrupção

NOSSAS RESPONSABILIDADES | Terceiros
Não devemos fazer de modo indireto o que 
não temos permissão para fazer de modo 
direto. Não podemos permitir que terceiros, 
como agentes ou consultores, se envolvam 
em situações de suborno, propina ou outros 
pagamentos indevidos em nome da Laureate. 
Precisamos cumprir os procedimentos de 
due diligence da Laureate antes de contratar 
terceiros e monitorar suas atividades, para 
garantir que apenas terceiros com práticas 
éticas façam negócios em nosso nome.

Para obter mais informações,  
consulte

Política anticorrupção

Política de presentes, refeições, 
entretenimento, viagens patrocinadas e 
outras cortesias de negócios

Política para o envolvimento de terceiros

Política de due diligence de reputação

Política de garantia de vagas de práticas 
clínicas e outros estágios de alunos

Política de contribuições beneficentes

Política dos EUA sobre cortesias relacionadas 
a governos, contribuições políticas e lobby

i

O QUE DEVO FAZER?
P.  Uma autoridade fiscal local alega que nossa 

escola não pagou alguns impostos e por 
isso precisará pagar uma multa elevada. 
Nosso consultor sugere que, se oferecermos 
um agradável jantar ao agente fiscal e sua 
esposa, resolveremos o problema. O custo 
do jantar será inferior aos custos da multa. 

R.  Não ofereça o jantar. Entre em contato com 
a gerência sênior e com o consultor jurídico 
da empresa. Talvez haja alguma medida que 
possamos tomar para minimizar o transtorno 
enquanto aguardamos. E devemos usar os 
contatos e relacionamentos legítimos que 
temos em níveis mais seniores do governo 
para resolver a situação de modo adequado.

?
EXCEÇÃO DE SEGURANÇA
Temos tolerância zero quanto à utilização ou 
aceitação de subornos ou propinas. A única 
exceção é quando um pagamento é necessário 
para garantir segurança pessoal ou livre 
passagem. Mesmo nesses casos, devemos 
informar o Compliance Officer Local sobre o 
pagamento o mais rápido possível.

https://www.laureate.net/wp-content/uploads/2019/02/PACP-1.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20presentes,%20refei%C3%A7%C3%B5es,%20entretenimento,%20viagens%20patrocinadas%20e%20outras%20cortesias%20de%20neg%C3%B3cios.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20para%20o%20envolvimento%20de%20terceiros.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20due%20diligence%20de%20reputa%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Politica%20de%20garantia%20de%20vagas%20de%20praticas.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20beneficentes.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM AS COMUNIDADES E OS GOVERNOS 
ATIVIDADES E CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

Atividades e contribuições políticas

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
Várias leis restringem o uso de ativos da 
Laureate em nome de um partido político ou 
candidato, incluindo contribuições monetárias 
diretas. Muitas leis também restringem a 
capacidade da Laureate de participar de 
lobby. Assim, devemos falar com o consultor 
jurídico da Laureate antes de nos envolvermos 
em tal atividade em nome da Laureate. 

Temos a liberdade de participar de atividades 
políticas individualmente, em nosso tempo 
livre e com nossos próprios recursos. 

Para obter mais informações,  
consulte 

Política anticorrupção

Política dos EUA sobre cortesias relacionadas 
a governos, contribuições políticas e lobby

iFIQUE ATENTO
•  Não devemos nos envolver em nenhuma 

atividade política pessoal (como candidatura 
para cargo público, atuação como 
funcionário eleito ou campanha para um 
candidato político) usando tempo e recursos 
da Laureate.

•  Todas as contribuições monetárias da 
Laureate para qualquer partido político, 
candidato ou campanha devem ser 
aprovadas com antecedência, conforme 
exigido pela Delegação corporativa de 
autoridade.

•  Devemos conversar com o consultor 
jurídico da Laureate antes de usar 
quaisquer ativos da empresa (incluindo o 
nome, as instalações e os sistemas) para 
atividades que envolvam um partido, um 
candidato ou uma campanha política.

•  Devemos conversar com o consultor 
jurídico da Laureate antes de entrar em 
contato com funcionários do governo 
em nome da Laureate com a finalidade 
de influenciar uma lei, um regulamento 
ou o resultado de uma determinação 
governamental.

https://www.laureate.net/wp-content/uploads/2019/02/PACP-1.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/English/Anti-Corruption%20Policies&doc=U.S.%20Policy%20on%20Government%20Related%20Business%20Courtesies,%20Political%20Contributions,%20and%20Lobbying.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM AS COMUNIDADES E OS GOVERNOS 
CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES

Contribuições beneficentes

NOSSAS RESPONSABILIDADES 
A Laureate faz, periodicamente, contribuições 
beneficentes, incluindo doações e patrocínios, 
que ajudam as comunidades em que atuamos. 
Mas nunca devemos fazer uma contribuição com 
finalidades impróprias ou quando isso possa criar 
a aparência de suborno.

Para obter mais informações,  
consulte 

Política de contribuições beneficentes

iFIQUE ATENTO
•  As contribuições beneficentes devem ser 

feitas sem expectativa de algum benefício 
oferecido pela organização de caridade 
ou por qualquer outra parte, a não ser o 
reconhecimento da contribuição.

•  Geralmente, as contribuições beneficentes 
devem ser feitas somente a organizações de 
caridade reconhecidas por lei. As exceções 
devem ser aprovadas pelo Diretor jurídico.

•  Devemos garantir a due diligence adequada 
em qualquer organização de caridade antes 
de fazer uma contribuição beneficente. 

•  Nossa Política de contribuições beneficentes 
estabelece aprovação adicional e outros 
requisitos para contribuições de US$ 10.000 
ou mais.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20beneficentes.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Anti-Corruption%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20contribui%C3%A7%C3%B5es%20beneficentes.pdf
www.Laureateethics.net
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HERE FOR GOOD COM AS COMUNIDADES E OS GOVERNOS 
COMUNICAÇÕES PÚBLICAS 

Comunicações públicas

NOSSAS RESPONSABILIDADES |  
Fóruns públicos on-line e mídias sociais
Ao usarmos mídias sociais, devemos 
acessá-las em caráter pessoal, de um 
modo que não possa prejudicar a Laureate, 
nossos colegas de trabalho, alunos ou 
parceiros de negócios. 

As mídias sociais oferecem várias 
oportunidades interessantes, mas também 
representam muitos riscos. Devemos ser 
cautelosos ao usarmos qualquer tipo de 
fórum público on-line, incluindo blogs, 
wikis, salas de bate-papo, redes sociais, 
conteúdos de vídeo e áudio gerados por 
usuários ou outras mídias sociais. Visto que 
as mídias sociais tendem a deixar obscura 
a divisão entre o público e o privado, até 
mesmo o comportamento pessoal on-line 
pode estar sujeito a este Código. 

Sempre que publicarmos algo, devemos 
ser honestos, verdadeiros e respeitosos.

FIQUE ATENTO
•  Somente as pessoas especificamente autorizadas 

pela Laureate podem postar conteúdos como 
representantes da Laureate, e essas pessoas devem 
sempre identificar sua relação com a Laureate.

•  Se não estivermos fazendo publicações em 
nome da Laureate, devemos deixar claro o 
caráter pessoal delas.

•  Não podemos publicar informações confidenciais 
da Laureate nem informações confidenciais dos 
nossos alunos ou parceiros de negócios. 

•  Não devemos usar logotipos, marcas comerciais, 
informações com direitos autorais e outros bens 
de propriedade intelectual da Laureate sem 
autorização específica.

O QUE DEVO FAZER?
P.  Li uma publicação no Facebook que continha 

informações incorretas sobre uma instituição da 
Laureate. Devo responder com um comentário 
corrigindo as informações? 

R.  Não. Embora suas intenções sejam boas, somente 
indivíduos autorizados podem se pronunciar sobre 
a Laureate. Em vez disso, notifique um membro 
do Departamento de relações públicas global ou 
do seu Departamento de comunicação local sobre 
o artigo para que as medidas adequadas sejam 
tomadas quanto a isso.

?

NOSSAS RESPONSABILIDADES |  
Relações com a imprensa
Na maioria dos casos, os questionamentos 
da imprensa com relação à Laureate são 
encaminhados ao Departamento de relações 
públicas global ou aos Departamentos 
de comunicação locais da Laureate, mas 
há situações em que este não é o caso. 
Não devemos responder diretamente a 
questionamentos da imprensa se não tivermos 
autorização para isso. Se recebermos perguntas 
da imprensa sobre a Laureate, devemos 
encaminhá-las imediatamente ao Departamento 
de relações públicas global ou ao nosso 
Departamento de comunicação local.

Para obter mais informações,  
consulte 
Política de mídias sociais

Políticas e procedimentos de relações com a mídia

Política de regulamentações de divulgação justa

i

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20m%C3%ADdias%20sociais.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADticas%20e%20procedimentos%20de%20rela%C3%A7%C3%B5es%20com%20a%20m%C3%ADdia.pdf
https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Other%20Policies&doc=Pol%C3%ADtica%20de%20regulamenta%C3%A7%C3%B5es%20de%20divulga%C3%A7%C3%A3o%20Justa.pdf
www.Laureateethics.net
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ADMINISTRAÇÃO DO CÓDIGO

Responsabilidade. A administração do Código 
é de responsabilidade do Comitê de ética 
e compliance da Laureate Education Inc. e 
de seu Diretor de ética e compliance, bem 
como daqueles designados por esse diretor, 
incluindo o Compliance Officer Local. A Laureate 
também pode criar comitês locais de ética e 
compliance para fornecer orientações, ajudar 
em investigações e solucionar problemas 
relacionados ao Código.

Programa de ética e compliance. A Laureate 
criou um Programa de ética e compliance, 
sob administração de seu Diretor de ética e 
compliance, para: promover uma cultura de 
conduta ética; avaliar riscos relacionados a ética 
e compliance; desenvolver e gerenciar várias 
políticas de compliance, incluindo o Código de 
conduta; coordenar comunicação e educação 
relacionadas a questões de ética e compliance; 
gerenciar investigações sobre possíveis más 
condutas; fazer auditoria, monitorar e avaliar a 
compliance com a lei, o Código e outras políticas; 
e informar à gerência de Laureate e à sua 
Diretoria sobre esses assuntos. 

Acesso ao Código e treinamento. 
O Código é disponibilizado no site da Laureate, 
www.Laureate.net. A Laureate também fornecerá 
uma cópia do Código a todos os funcionários. 
A Laureate patrocinará programas de treinamento 
periódicos a respeito do Código e outras políticas 
da Laureate.

Certificação. Cada funcionário deverá certificar 
periodicamente que leu e que cumprirá o Código. 
A falta de certificação não isenta um funcionário 
da compliance com o Código.

Investigação. A Laureate leva a sério todas as 
denúncias de possíveis violações do Código 
e investiga todas elas. O Comitê de ética e 
compliance, o Diretor de ética e compliance, 
ou seus representantes, avaliarão a situação 
e determinarão as medidas adequadas. Em 
alguns casos, o Comitê de auditoria composto 
por membros da Diretoria deverá ser consultado. 
Qualquer pessoa sob investigação por potencial 
violação do Código terá a oportunidade de ser 
ouvida antes da resolução final. 

Decisões e medidas disciplinares. Em geral, o 
Comitê de ética e compliance, o Diretor de ética 
e compliance, ou seus representantes, entrarão 
em contato com os membros do Departamento 
de recursos humanos e da gerência relevantes 
para determinar se houve realmente uma violação 

do Código e quais medidas disciplinares deverão 
ser aplicadas. Se uma violação for denunciada ao 
Comitê de auditoria, o comitê ficará responsável 
por tomar a decisão final ou delegar essa 
autoridade a outras pessoas. Toda violação das 
leis aplicáveis ou do Código resultará em medida 
disciplinar, que poderá incluir demissão. Qualquer 
pessoa demitida por violação do Código não será 
elegível para recontratação em nenhuma operação 
da Laureate. Além de impor medidas disciplinares 
internas, a Laureate poderá informar quaisquer 
violações da lei às autoridades legais competentes.

Se for considerado que um funcionário da 
gerência contribuiu para uma violação do 
Código (seja cometendo a violação, sendo 
negligente ou servindo de mau exemplo), ele 
correrá o risco de perder todo o seu bônus e 
poderá estar sujeito a medidas disciplinares 
adicionais, incluindo demissão.

Isenção. Qualquer isenção relativa a este Código 
aplicável a executivos ou diretores poderá ser 
concedida somente após autorização da diretoria 
e será divulgada prontamente, conforme exigido 
por lei.

https://ethics.laureate.net/FileDownload.html?lib=PolicyPortalDocs/Portuguese/Sites%20relacionados&doc=Directores%20locais%20de%20conformidade.pdf
https://www.laureate.net/Legal/CodeofEthics.aspx
www.Laureateethics.net
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LINHA DE APOIO DE  
ÉTICA DA LAUREATE

Este Código é uma declaração dos objetivos e expectativas de conduta individual e institucional. 
Ele não cria um vínculo empregatício ou constitui uma promessa de continuidade de vínculo empregatício, 
assim como também não cria nenhum direito para nenhum indivíduo. O Código está sujeito a alterações 
periódicas a critério da Laureate.

www.Laureateethics.net
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