Código de Cultura
e Comportamento
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Passado, presente e futuro
O “olhar” do Grupo Auxiliadora Predial sempre esteve voltado
à inovação. No início, nossos fundadores trouxeram ao país
um serviço inédito, o consórcio imobiliário, que transformou
em realidade o sonho da casa própria para muitas famílias.
Desde então, ampliamos nossa rede de atuação e hoje oferecemos atendimento de excelência nas áreas de Vendas, Aluguéis e Administração de Condomínios. Para o futuro, continuaremos aprimorando cada vez mais os nossos serviços,
simpliﬁcando sempre o dia a dia dos nossos Clientes.
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A empresa e seus impactos na sociedade
Buscamos a manutenção de relacionamentos cada vez
mais transparentes com nossos Proﬁssionais e Clientes, estimulando o desenvolvimento e o progresso pessoal de cada
um. Consolidamos as bases da nossa presença de mercado
com muita responsabilidade e consciência coletiva. Estamos comprometidos com a construção de uma sociedade
cada dia mais ética, proporcionando serviços que reﬂitam
este acordo.
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Conﬁança e novas oportunidades
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A parceria entre o Grupo Auxiliadora Predial e Neon representa a união de duas empresas íntegras em uma única
força, guiada pela busca incessante por novas oportunidades. Juntos, estaremos presentes de forma cada vez mais
próxima daqueles que nos procuram e que atuam sob
nossas marcas, formando elos de conﬁança cada vez mais
consistentes e encorajadores.
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Sobre o Código de Cultura e Comportamento
O que é?
É o documento que apresenta os motivadores da existência do Grupo
Auxiliadora Predial e Neon, transcrevendo de forma genuína a sua
Cultura e o seu modo de transformar a sociedade, contemplando os
valores e direcionadores que nortearam a empresa desde sua fundação
e que irão orientar o seu futuro. A partir deles é que se conﬁgura o
Propósito da empresa, que deve guiar os padrões de conduta e comportamento dos seus Proﬁssionais.
A quem se aplica?
A todos os Proﬁssionais que atuam sob as marcas do Grupo Auxiliadora
Predial e Neon.
Nossa responsabilidade
Este Código representa a essência do Grupo Auxiliadora Predial e Neon,
devendo ser compreendido e incorporado em nosso dia a dia de trabalho. Por este motivo, é de responsabilidade individual zelar pelo compromisso com a Cultura e comportamentos apresentados.
Violar este Código poderá resultar em consequências negativas tanto
para o Proﬁssional quanto para a reputação do Grupo. Portanto, no caso
de uma conduta que entre em contradição com as diretrizes deste
Código, procure o Canal de Ética da Empresa ou o seu Gestor.
Assim, todos os Proﬁssionais que atuam sob as marcas do Grupo Auxiliadora Predial e Neon são corresponsáveis pela aplicabilidade e gestão
do Código de Cultura e Comportamento.
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Cultura Organizacional
É um conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma
determinada organização. A cultura organizacional se concebe nos
comportamentos implícitos que contribuem para a produção de sentido, além de traduzir as características únicas da empresa, auxiliando na
ediﬁcação da sua identidade perante ao público.
Acreditamos que nossa essência é revelada quando participamos de
momentos signiﬁcativos da vida dos nossos Clientes e impactamos a
felicidade de cada um. Essa natureza só se concretiza porque colocamos empenho e paixão em tudo o que fazemos e, diariamente, atuamos:
• proporcionando a melhor experiência imobiliária;
• realizando sonhos de moradia;
• garantindo imóveis e serviços de qualidade, que promovam conforto e
satisfação;
• gerindo patrimônios com integridade e com foco na sua valorização;
• impulsionando novos negócios, através da nossa expertise;
• e, construindo relações de conﬁança para parcerias de longo prazo.
Entendemos que cada pessoa é única, cada família tem seus sonhos e
cada empreendedor busca o melhor para o seu negócio. Por isso, nos
orgulhamos em ter como Propósito:

Transformar momentos importantes em memórias felizes.
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Nossos Valores

Gente que faz acontecer e:
• Respeita a todos igualmente;
• Pratica a empatia;
• Cultiva um ambiente de trabalho saudável, positivo e construtivo;
• Tem orgulho em reconhecer quem se destaca;
• Troca feedbacks de forma gentil e reservada;
• Tem o compromisso com a alta performance;
• Valoriza a qualiﬁcação e o desenvolvimento contínuo.

Foco que nos direciona a:
• Praticar o senso de urgência com responsabilidade;
• Prezar por um atendimento ágil e de qualidade;
• Honrar os nossos compromissos;
• Manter Clientes felizes e satisfeitos;
• Praticar o nosso Propósito.

Integridade que traz segurança para:
• Adotar uma postura ética sempre;
• Construir relações de conﬁança;
• Gerir os recursos dos Clientes;
• Fazer escolhas consistentes.

Inovação que amplia possibilidades para:
• Incentivar a criatividade e a sua implementação;
• Transformar a nossa realidade e a dos Clientes;
• Estimular um ambiente colaborativo;
• Valorizar ideias.
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Nossas Condutas
Devemos estar em conformidade com as leis vigentes, os códigos, políticas e regulamentos estabelecidos pela empresa. Para tanto, o conjunto
de diretrizes aqui apresentadas traz as normativas necessárias para o
cumprimento destas regras, que envolvem o respeito às pessoas, o
cuidado com a imagem e reputação da marca e o compromisso com a
qualidade na prestação dos serviços oferecidos, sendo um guia permanente que deverá orientar a conduta dos Proﬁssionais que atuam sob as
organizações do Grupo Auxiliadora Predial e Neon.
Desta forma, a seguir são listados os comportamentos que devem ser
mantidos no dia a dia de cada Proﬁssional:

Comportamentos essenciais
• Temos como Propósito, proporcionar a melhor experiência imobiliária
aos nossos Clientes, garantindo um acolhimento com empatia, qualidade, proﬁssionalismo, agilidade e respeito.

• Auxiliamos os Clientes a tomarem a melhor decisão em todos os
momentos, fornecendo todas as informações solicitadas de forma atualizada, clara, precisa e transparente.
Promovemos nossas melhorias com base nas opiniões e sugestões dos
nossos Clientes, por este motivo somos receptivos e atentos às suas solicitações.

• Nos preocupamos com a preservação do meio ambiente, através de
iniciativas como: incentivo ao descarte e reciclagem correta de resíduos,
uso da tecnologia a favor do meio ambiente e investimentos em sustentabilidade em nossas sedes, tendo como objetivo a redução dos impactos ambientais.
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A seguir, estão listadas as condutas que são consideradas inaceitáveis
pela empresa, sendo passíveis de consequências para o Proﬁssional que
descumprir uma delas. Para ajudar na reﬂexão, o quadro abaixo tem
como objetivo apoiar o Proﬁssional em sua tomada de decisão.

Está
alinhado aos
nossos valores e
propósito?

Está
de acordo
com as nossas
diretrizes?

Se toda a
sociedade tiver a
mesma conduta, o
resultado será
positivo?

Caso uma dessas respostas
seja negativa, pense melhor
ou peça orientação, pois
provavelmente não é a melhor
conduta a ser seguida.

Para deﬁnir o grau de gravidade e consequência, em caso de infração, sobre os
comportamentos deﬁnidos neste código,
ﬁca estabelecida a seguinte escala:
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Grave
Moderado
Leve

Conﬂito de interesses
Todos devem zelar para que ações e/ou decisões não gerem conﬂito de
interesses, seguindo as orientações abaixo:

• Não utilizar seu cargo ou relações comerciais que a empresa propicia
em benefício próprio;

• Não causar constrangimento aos nossos Clientes através de coação
para avaliações positivas referentes às pesquisas de satisfação;

• Não utilizar informações conﬁdenciais privilegiadas para qualquer
ﬁnalidade que não seja de interesse do Grupo Auxiliadora Predial e Neon;

• Não utilizar os espaços e canais de comunicação da empresa para a comercialização de bens, produtos e serviços pessoais;

• A empresa não se opõe a relacionamentos entre Funcionários desde
que não estejam em linha de subordinação.

Conﬁdencialidade
O Grupo Auxiliadora Predial e Neon considera a informação um ativo de
grande valor e que deve ser tratado com responsabilidade. Portanto, é
preciso:

• Preservar o caráter conﬁdencial das informações que estejam acessíveis, independentemente de sua natureza (comercial, estratégica ou
tecnológica);

• Manter as informações na esfera exclusiva das pessoas envolvidas no
processo e jamais utilizá-las para benefício próprio, inclusive após o desligamento da organização;

• Para a realização de trabalhos acadêmicos, os Proﬁssionais só poderão
utilizar informações sobre a empresa mediante aprovação da área de
Gente e Gestão.

Cuidados com a marca
• São de propriedade intelectual do Grupo Auxiliadora Predial e Neon, todos os materiais desenvolvidos no âmbito da organização, não sendo
permitido o uso pessoal ou a cessão a terceiros;

• Qualquer tipo de comunicação com o público externo, realizadas em
nome das marcas do Grupo Auxiliadora Predial e Neon, somente poderão
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ser realizadas após autorização da presidência ou a quem ela autorizar;

• Os e-mails corporativos têm ﬁnalidade exclusivamente Proﬁssional.
Sendo assim, não devem ser utilizados com intuito pessoal, como em
cadastros de redes sociais, sites e aplicativos;

• Menções em redes sociais pessoais que enaltecem as marcas e/ou
demonstrem seu orgulho em pertencer ao Grupo Auxiliadora Predial e
Neon são sempre bem-vindas, desde que respeitem as diretrizes deste
código, lembrando que não é permitido o compartilhamento de imagens
(fotos ou vídeos) de Clientes e Proﬁssionais da empresa, sem o consentimento formal dos mesmos.

Assédio
• Todos são responsáveis por construir um ambiente de trabalho digno,
em que o assédio moral ou sexual seja inaceitável. Ações desrespeitosas,
ameaçadoras, indignas e agressivas com qualquer pessoa, ou comportamentos impróprios que causem desconforto e humilhação, sempre serão
motivo de preocupação, alerta e ação imediata, não sendo tolerados em
hipótese alguma.

Pluralidade
• Comportamentos discriminatórios em função de cor, gênero, religião,
nacionalidade, idade, orientação sexual, origem social, preferências políticas, entre outros, não são práticas aceitáveis pelo Grupo Auxiliadora Predial e Neon. Todos devem ser tratados de forma igualitária. Prezamos por
um comportamento responsável enquanto cidadão corporativo, sendo o
respeito à dignidade humana um fator primordial para o desenvolvimento. A construção de um ambiente de trabalho inclusivo é um dever de
todos.

Relação com Clientes e Fornecedores
• A prática de oferta de brindes e/ou presentes em geral é comum no
ambiente empresarial, desde que simbolize uma atitude de gentileza ou
apreço e ocorra de forma apropriada, ética e legal. Caso ocorra uma
situação diferente da mencionada, é dever do Proﬁssional informar ao
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seu superior imediato ou à área de Gente e Gestão, para veriﬁcarmos qual
ação deverá ser tomada.

Relação com concorrentes
• O Grupo Auxiliadora Predial e Neon mantém um relacionamento respeitoso com a concorrência, competindo de forma honesta e leal, dispensando qualquer ação que possa causar dano à reputação da marca.

Zelo pelo patrimônio
• O zelo pelo patrimônio e os recursos da empresa são exemplos de dedicação e respeito. Cuidar dos objetos, equipamentos, móveis e imóveis
demonstra comprometimento, evita prejuízos e se reﬂete em benefícios
para toda a organização. Todos temos a responsabilidade pecuniária
(ﬁnanceira) sobre os bens que utilizamos como ferramenta de trabalho.

Dress code
• Roupas e acessórios são manifestações de estilos, preferências e personalidade. Recomenda-se que todos utilizem roupas adequadas ao ambiente de trabalho e em eventos corporativos, considerando que, o uso de
uniforme é obrigatório, conforme a diretriz da área de negócio, sendo
necessário o cuidado, limpeza e alinhamento da vestimenta.
Este Código reﬂete a nossa forma de proporcionar a melhor experiência
imobiliária, sendo de responsabilidade de todos os Proﬁssionais que
atuam sob as marcas do Grupo Auxiliadora Predial e Neon, manter o
compromisso com a Cultura e comportamentos apontados.
Para ﬁns de denúncias, que infrinjam o que aqui está estabelecido, entre
em contato com o nosso Canal de Ética:
Telefone | 0800 721 1401
Site | relatoconﬁdencial.com.br/auxiliadorapredialneon
E-mail | grupoauxiliadora@relatoconﬁdencial.com.br
Para dúvidas e/ou sugestões, envie um e-mail para a área de Gente e
Gestão: genteegestao@auxiliadorapredial.com.br.
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