
Hyatt Hotels Corporation Código  
de Ética e Conduta nos Negócios

Fazer  
o que  
é certo



Como empresa, nossa preocupação natural com os outros é o 
que nos faz diferente, como uma família Hyatt. O nosso propósito – 
cuidamos das pessoas para que elas possam ser o seu melhor – é um 
sentimento palpável que está em nosso DNA há mais de 60 anos.

Esse comprometimento em cuidar de todos os stakeholders – 
colegas, hóspedes, proprietários, acionistas e comunidades – orienta 
tudo o que fazemos e como trabalhamos. Nos guia em como 
tratamos uns aos outros, como protegemos nossas informações e 
recursos, como demonstramos integridade em nossas negociações, 
como nos comunicamos de forma honesta e transparente, e como 
agimos como profissionais responsáveis.

Nosso Código de Conduta reflete todos esses comprometimentos e 
fornece uma referência na tomada de decisões éticas nos negócios. 
Embora ele não lhe diga tudo que você precisa saber sobre as leis 
aplicáveis a nossos negócios, ele lhe dará uma visão geral de nossas 
expectativas em áreas chaves.

Agradecemos por dedicar seu tempo a conectar-se e a cuidar das 
pessoas ao seu redor, e por seu comprometimento contínuo por 
fazer o que é certo. Estou orgulhoso de nossa Empresa e honrado de 
poder trabalhar com todos vocês.

Atenciosamente,

Mark Hoplamazian 

President and Chief Executive Officer 

Hyatt Hotels Corporation
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Introdução:

Fazer
o que é certo

Nosso propósito na Hyatt é 
cuidar das pessoas para que 
elas possam ser o seu melhor. 

Para sermos o nosso melhor, 
como indivíduos e organização, 
agimos de forma ética e 
seguimos regras e regulamentos 
que se aplicam aos nossos 
negócios. É nossa expectativa 
que todos na Hyatt ajam dessa 
maneira  — independentemente 
de  quem seja ou qual seu cargo. 
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Suporte para as Melhores Escolhas 
Este Código tem como intenção nos ajudar a realizar as 
melhores escolhas no trabalho. Nele, você encontrará 
diretrizes para conduzir os negócios da maneira correta. 

Nós também indicaremos outros recursos da empresa e 
políticas de compliance que podem ser consultadas para 
mais informações.

Leia o Código para saber o que é esperado de você. 
Depois, consulte-o novamente, a qualquer momento,  
em caso de dúvidas.

Renúncias
A renúncia de qualquer disposto desse Código para 
qualquer Diretor do Conselho da Hyatt, diretor executivo, 
diretor financeiro sênior, ou qualquer pessoa só pode  
ser autorizada pelo Hyatt Board of Directors ou nosso  
Audit Committee. 

Todas as pessoas, em todos 
os lugares
Nosso Código se aplica a todas as pessoas na família 
Hyatt – incluindo colegas, supervisores, gerentes, líderes, 
gerentes seniores e o conselho administrativo. 

Nós também nos esforçamos para trabalharmos com 
agentes terceirizados, fornecedores, vendedores e 
parceiros comerciais que compartilhem nossos ideais.

Como operamos globalmente, talvez seja necessário 
cumprir diferentes políticas e regras dependendo de 
onde trabalhamos. Embora este Código deva ser seu 
guia, lembre-se que suas decisões devem ser tomadas 
baseadas também nas leis locais. 

Entre em contato com seu supervisor ou outro recurso de 
compliance caso não tenha certeza de onde encontrar 
a informação específica de que precisa.
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Nos preocupamos 
o suficiente  
para denunciar

O que esperar se fizer  
uma denúncia
Espere ser tratado com justiça. De acordo 
com a Hyatt Whistleblower Policy, a empresa proíbe 
qualquer tipo de retaliação contra alguém que faça 
alguma denúncia de boa-fé. Nós levamos essa 
política extremamente a sério. 

Espere que a Hyatt tome ações. Os 
indivíduos apropriados dentro da Hyatt revisarão 
a situação e determinarão se uma investigação é 
necessária. Se esse for o caso, ela será conduzida 
de maneira justa e objetiva, baseada nas 
informações fornecidas na sua denúncia. 

Espere que estamos contando com 
a sua colaboração. No caso da empresa 
precisar investigar problemas de má-conduta, 
sua cooperação é crucial para um investigação 
completa e eficiente. Estamos contado com sua 
paciência, atenção e honestidade.

Espere ser tratado com respeito. Nós 
apreciamos toda e qualquer denúncia feita de 
boa-fé, pois elas nos ajudam a ser o nosso melhor. 
A Hyatt manterá sua denúncia a mais confidencial 
possível e o manterá informado na medida 
do possível. 

Seu supervisor/líder de departamento
• Outro supervisor/gerente/líder em  

quem confie

• Recursos humanos

• Gerente geral/diretor da área

Isso permite que nossa empresa apoie cada  
um de nossos colegas e corrija a situação 
quando necessário. 

Caso precise de mais orientações 
Se, após discutir sua preocupação uma das 
pessoas listadas acima, você ainda tiver dúvidas 
a serem resolvidas, ou caso sinta que não possa 
contar com as pessoas listadas acima, entre em 
contato com os seguintes: 

• Corporate Compliance Office  
(ethics@hyatt.com)

• General Counsel 

• Internal Audit 

• Linha direta para assuntos de ética (permite 
denúncias anônimas)

A Hyatt tem uma maneira de você 
denunciar anonimamente, se preferir. 

Observe que se denunciar 
anonimamente, será difícil para 
a empresa fazer perguntas de 
acompanhamento, então forneça o 
maior número possível de detalhes para 
que possam ser investigados.

Contato:

Site de ética: www.hyattethics.com

Mande um e-mail para a Linha direta de 
ética em ethics@hyatt.com

Nos Estados Unidos: 

Ligue gratuitamente para 1-866-294-3528

Fora dos EUA: 

Visite o site www.hyattethics.com.  
Clique em “sim”, selecione o país em  
que está localizado e siga as instruções.

Pessoas que ligam de fora dos  
EUA podem sempre ligar para  
o número 503-726-2412 (peça para  
a telefonista reverter as tarifas)

Nós fazemos perguntas 
quando precisamos de uma 
orientação. Nós denunciamos 
quando achamos que há 
algo errado. 
Cuidar uns os outros e da nossa empresa significa ter a 
coragem de denunciar se você tiver alguma preocupação 
sobre alguma má conduta ética. Também significa criar um 
ambiente em que colegas possam denunciar livremente 
quando se sintam desconfortáveis, sem medo de fazê-lo.

Esperamos que você se sinta confortável para conversar 
com os seguintes recursos para discutir suas preocupações: 

Linha direta 
para assuntos 
sobre ética

Consulte a Hyatt Whistleblower Policy
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O que acontece quando uma denúncia é feita?

Má conduta 
observada 
ou denúncia 
confiável 
recebida 

Item registrado 
no sistema de 
gerenciamento 
da investigação

Redirecionado 
para o recurso 
interno 
apropriado, 
como:

Desenvolvimento 
de plano de 
investigação

Alegação 
verificada  
OU alegações 
sem méritoinvestigação Pós-Ação

Departamento jurídico

Outros, conforme 
apropriado

Auditoria interna

Recursos humanos 

Segurança corporativa

Saúde ambiental  
e segurança

Determinar se é 
necessário relatar às 

autoridades

Determinar se 
mais treinamento/
comunicação são 

necessários

Determinar 
se políticas ou 

procedimentos necessitam 
ser alterados

Ações disciplinares,  
se apropriadas
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Respeito mútuo
Em nosso trabalho conjunto, nós podemos contribuir para uma 
cultura que é construída em fundações de respeito e dignidade. 
Respeito é um dos valores da nossa empresa, e isso significa 
receber e apreciar todas as pessoas ao nosso redor — desde 
nossos colegas de trabalho até nossos parceiros comerciais e 
nossos hóspedes — assim como criar um ambiente em que os 
colegas tenham a liberdade de se expressar, sem medo de assédio 
ou intimidação.

• Trate todas as pessoas ao seu redor do jeito de que gostaria 
de ser tratado. 

• Fique atento a comportamentos desrespeitosos ao seu redor 
e ajude a pará-los.

• Nunca insulte, intimide ou moleste outros.

• Nunca inicie nenhum contato físico indesejado ou 
assédio sexual.

• Evite conversas que envolvam piadas sexuais ou insinuações 
ou que façam pouco caso da etnia ou religião de alguém. 

Use seu bom senso:  
Pratique a empatia
Exiba a empatia àqueles ao seu 
redor. Observe que coisas que 
parecem engraçadas para você 
podem ser ofensivas ou podem 
magoar outras pessoas. Pare 
e pense em como os outros 
podem receber aquilo que você 
está prestes a dizer. 

Cuidar dos colegas de trabalho 
ao denunciar
Cuidar das pessoas significa 
denunciar se alguém está sendo 
desrespeitoso. Fale com a pessoa 
diretamente se você se sente 
confortável fazendo isso, ou fale 
com seu gerente ou supervisor. 

• Respeito mútuo
• Diversidade e inclusão
• Segurança no local de trabalho
• Direitos humanos

Como tratamos 
uns aos outros 

Consulte as Our Commitment to Inclusion
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Diversidade e inclusão
Nós celebramos um mundo que é tão diversificado quanto 
nosso pessoal e nossos hóspedes. Nossa estratégia para 
abraçar a diversidade e apoiar a inclusão levou a Hyatt a atrair 
uma força de trabalho muito talentosa, que, por causa de suas 
diferenças, nos ajudam a nos conectar uns com os outros como 
seres humanos de uma forma poderosa. Tratar as pessoas 
de forma igualitária e apreciar as diferenças é parte de nosso 
diferencial competitivo e o que nos faz os melhores.

• Tratar a todos com gentileza e profissionalismo, não 
importando sua aparência, sua origem ou se suas ideias 
são diferentes das suas.

• Nunca tome uma decisão de emprego (como contratar 
ou promover alguém) baseado em uma característica 
protegida por lei.

• Reconheça que, por ser uma empresa global, nos 
beneficiamos quando colegas contribuem com diferentes 
perspectivas, experiências e culturas. Essa diversidade 
é essencial para nosso sucesso contínuo. 

Segurança no local de trabalho
Criar um ambiente de trabalho seguro e saudável é parte de 
cuidar um dos outros na Hyatt. Nossa empresa trabalha duro 
para garantir que nosso local de trabalho seja livre de condições 
de trabalho insalubres ou violentas. 

• Denuncie quaisquer problemas ou ameaças de violência 
imediatamente.

• Nunca traga armas para o ambiente de trabalho.

• Use seu crachá de identificação de acordo com as 
políticas da empresa.

• Não permita o uso de drogas ou álcool que prejudiquem 
seu desempenho no serviço, sua segurança ou a 
segurança daqueles ao seu redor.

Leia as entrelinhas: Quem as leis 
protegem? 
Respeito pela diversidade é parte de quem 
somos. Mas as leis também protegem indivíduos 
contra a discriminação baseando-se em certas 
características, como: 

Cuidando de nossos hóspedes
Observe quaisquer condições 
inseguras que possam prejudicar 
um colega de trabalho ou 
um hóspede. 

Caso observe algo de errado, veja 
se pode corrigi-lo. Se não pode 
corrigir, ou se não for seguro  
fazê-lo, denuncie.

– Idade
– Origem
– Cidadania
– Cor
– Deficiência
– Identidade de gênero

– Status militar
– Estado civil
– Nacionalidade 
– Etnia
– Religião
– Orientação sexual
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Direitos humanos
A Hyatt possui um comprometimento de longa data com a 
proteção fundamental de direitos humanos para todas as pessoas. 
Nós apoiamos e respeitamos os direitos de nossos colegas de 
trabalho, hóspedes e membros de nossas comunidades. Também 
respeitamos os direitos de nossos parceiros comerciais  
e esperamos que eles sigam os mesmos princípios. 

• Recorra a seu treinamento para observar sinais potenciais de 
tráfico sexual ou de trabalho. Caso veja atividade suspeita, 
denuncie para o gerência do hotel.

• Se você for um gerente, certifique-se de que os funcionários 
recebam salários apropriados, pausas e férias ou 
feriados pagos. 

• Respeite os diretos das outras pessoas de escolher serem 
representados ou não por um sindicato local, sujeito  
a leis locais. 

Cuidando de nossos hóspedes:
O tráfico humano é um crime que pode 
se acontecer na indústria hoteleira. Para 
ajudar a pará-lo, a Hyatt toma medidas 
agressivas na identificação e prevenção da 
atividade do tráfico. 

As políticas, treinamento e práticas 
que nós implementamos globalmente 
sublinham o nosso compromisso com esta 
importante questão e, em 2014, adotamos 
novas ações preventivas, identificando e 
bloqueando o acesso a sites conhecidos 
pelo tráfico em hotéis dos EUA 

Consulte a Hyatt Human Rights Statement
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• Informações confidenciais
• Proteção e uso adequado  

de ativos 

Como nós 
protegemos 
informações  
e ativos 
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Use seu bom senso: Entenda quando a informação  
é confidencial

Caso esteja em dúvida se uma informação é confidencial, 
peque pelo excesso. Informação confidencial inclui 
qualquer informação que não esteja disponível para o 
público que possa prejudicar a empresa, nossos hóspedes 
ou parceiros comerciais, caso seja divulgada ou fornecida 
aos nossos concorrentes. Alguns exemplos incluem:

Preocupando-se com 
informações pessoais

Para gerir nossos negócios, a Hyatt deve 
coletar e armazenar informações sobre  
indivíduos. Parte de cuidar uns dos 
outros e dos nossos hóspedes, significa 
sempre ser respeitoso com as informações 
pessoais que recebemos. Não devemos 
apenas cumprir com as leis que protegem 
as informações pessoais, mas também 
devemos garantir que o acesso a elas seja 
feito apenas quando permitido, e quando 
for requerido em nosso trabalho.

Informações confidenciais
Trabalhar na Hyatt frequentemente nos fornece acesso a 
informações sobre a empresa, colegas de trabalho, hóspedes 
ou parceiros comerciais que não deveriam ser disponíveis para 
o público. Quando nos certificamos que somente as pessoas 
apropriadas possuam acesso às informações confidenciais, e 
quando usamos essas informações da maneira certa de acordo 
nossas políticas e as leis, nós ajudamos a proteger nossa empresa 
e as pessoas ao nosso redor de danos. 

• Proteja as informações confidenciais de nossa empresa, 
nossos colegas de trabalho, nossos hóspedes e nossos 
parceiros comerciais. 

• Nunca discuta informações comerciais que possam conter 
segredos comerciais ou planos confidenciais da Hyatt, 
em público.

Leia as entrelinhas: Proteja  
nossas informações 

Proteger as informações da empresa 
também inclui a responsabilidade de 
preservar a propriedade intelectual que 
faz da Hyatt a empresa que é hoje. Por 
exemplo, nós precisamos ter certeza de 
utilizar as marcas registradas, logos e 
sistemas de computadores da empresa 
com cuidado e de acordo com nossas 
políticas. 

– Padrões de marca
– Manuais de operação
– Sistema de 

processamento de 
dados

– Programas 
– Procedimentos
– Bancos de dados ou 

outros dados

– Informações sobre 
hóspedes, como seus 
números de quartos ou 
onde estão

– Informações de 
vendas e marketing ou 
estratégias

– Informações financeiras, 
incluindo performance 
da empresa e termos de 
acordos de negócios

• Reconheça qual informação pode ser considerada propriedade 
intelectual e saiba como guardá-la. 

• Nunca tire ou compartilhe fotografias de colegas ou hóspedes 
a não ser que tenha a aprovação expressa dessas pessoas.

• Não deixe informações confidenciais visíveis e sem supervisão 
em sua mesa, copiadora ou em um computador desbloqueado. 

• Siga todas as regras de segurança e políticas de Sistemas. 
Utilize senhas fortes nos sistemas e dispositivos da empresa, 
seja cauteloso com e-mails de fonte desconhecida e não abra 
anexos ou siga links a não ser que saiba que são seguros. 

• Consulte nossasdiretrizes de comunicações públicas antes de 
se comprometer a realizar uma entrevista ou palestra externa.

Consulte as Hyatt Public Communications Guidelines
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Preocupando-se com nossa empresa
Proteger nossos ativos significa protegê-
los contra fraude e abuso. Fraude 
contra nossa empresa pode ser um 
ataque à nossa marca, nossa reputação 
e até à nossa moral. Alguns exemplos 
de fraude:

– Fazer compras pessoais usando o 
cartão de crédito empresarial ou 
outras contas da empresa.

– Buscar reembolso por atividades 
pessoais que não estavam 
relacionadas a negócios. 

– Conceder descontos não aprovados 
para benefício próprio. 

Proteção e uso adequado  
de recursos 
Como membros da equipe Hyatt, precisamos estar conscientes e 
sermos responsáveis com ativos da empresa – que incluem desde 
propriedade física, como telefones, comida ou equipamentos para 
escritórios, até fundos da empresa e seu tempo no trabalho.  
Ser responsável significa demonstrar bom senso ao usarmos os 
recursos da empresa.

• Utilize a propriedade e os ativos da empresa de maneira 
responsável e apenas para atividades comerciais.

• Distribua apropriadamente brindes, amenities e descontos,  
de acordo com nossas políticas e procedimentos, e nunca 
para benefício próprio. 

Leia as entrelinhas:  
No horário de trabalho
Quando falamos que a propriedade da 
empresa deve ser usada somente para fins 
comerciais, estamos falando sério. Há apenas 
algumas exceções.

Por exemplo, pode ser apropriado fazer 
uma breve ligação pessoal em um telefone 
da empresa, utilizar um computador para 
confirmar rapidamente o horário do trem ou 
verificar a temperatura lá fora. 

Mesmo que o uso pessoal seja permitido, 
mantenha-o em um mínimo e certifique-se  
de que ele não interfira com suas 
responsabilidades do trabalho. 

• Use com cuidado nossos computadores e rede. Nunca utilize 
o nome de usuário, senha ou outra informação de acesso de 
outra pessoa.

• Seja preciso e pontual ao enviar relatórios de despesas 
comerciais.

Consulte o Hyatt Global Privacy Program
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Como nós demonstramos 
integridade em nossas 
transações comerciais 

• Presentes e entretenimento

• Subornos e propinas

• Concorrência e negociação justa
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Subornos e propinas
Nós cumprimos com todas as leis e proibimos subornos, e não 
fazemos promessas ou favores em troca de vantagens comerciais.  
Como a Hyatt pode ser vista como responsável por qualquer 
empresa terceirizada que não cumpra essas regras e que trabalhe 
para nós, nós as observamos de perto. 

• Nunca utilize ou ofereça fundos, ativos, serviços ou espaços 
da Hyatt para influenciar de forma imprópria uma negociação 
comercial.

• Não ofereça trabalho, além do escopo atual, na esperança de 
conseguir negócios adicionais.

• Caso gerencie empresas terceirizadas, certifique-se de que 
elas estejam familiarizadas com as regras da Hyatt contra 
suborno e as vigie de perto. 

• Registre todos os pagamentos e transações de forma correta 
e verdadeira, e não tente esconder o propósito real de 
um gasto. 

Presentes e entretenimento
Na Hyatt, entendemos que certos presentes ou entretenimento 
podem ajudar a construir relações de negócios. Quando 
damos presentes ou entretenimento, nós o fazemos com 
bom discernimento. Nós também nos asseguramos de nunca 
permitir que presentes ou entretenimento comprometam nossa 
habilidade de tomar decisões objetivas e justas, ou mesmo de 
fazer parecer que fomos comprometidos. 

• Ofereça e receba presentes apenas se eles forem razoáveis 
em custo e dados de forma infrequente.

• Não dê ou receba presentes ou entretenimento que possam 
influenciar de maneira imprópria uma decisão comercial. 

• Registre todos os presentes em um relatório de despesas, 
de acordo com as políticas da empresa.

Leia as entrelinhas: Quando 
uma gorjeta é aceitável

Estamos em um negócio em que 
gorjetas em dinheiro e gratuidades 
são aceitáveis em certos cargos. 

Por exemplo, é perfeitamente 
aceitável que um mensageiro 
aceite uma gorjeta em dinheiro de 
um hóspede por um trabalho bem 
feito. Não seria aceitável para um 
planejador de eventos receber uma 
gorjeta de um vendedor que possa 
estar interessado em continuar a 
fazer negócios com a Hyatt no futuro. 

Use seu bom senso:  
Não suborne
Na Hyatt, simplesmente 
não subornamos. Suborno 
é suborno, seja um oficial 
do governo, funcionário, 
fornecedor, hóspede ou 
qualquer outra pessoa. 

Leia as entrelinhas: 
Comissões ou taxas de 
referência

Nossa política nos proíbe de 
receber qualquer coisa de 
valor por referenciar terceiros a 
qualquer pessoa, organização ou 
grupo realizando ou buscando 
realizar negócios com a Hyatt.

Use seu bom senso: Presentes 
perigosos

Há certos tipos de presentes e 
entretenimento que nunca podem ser 
recebidos ou dados, como:

– Presentes luxuosos, como uma 
garrafa de vinho muito cara.

– Entretenimento luxuoso, como 
bilhetes para o Super Bowl, as 
Olimpíadas ou a Copa do Mundo. 

– Formas de entretenimento que são 
inapropriadas e refletiriam de forma 
errada na empresa. 

Consulte a Hyatt Gift Policy
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Concorrência e negociação justa
Nós competimos de forma justa – ao fornecer a melhor experiência 
para nossos hóspedes. Há leis de competição pelo mundo 
projetadas para proteger os consumidores e garantir um mercado 
livre. Nós seguimos essas leis e nunca tentamos restringir 
a competição.

• Nunca faça acordos (pessoalmente ou por escrito, formal  
ou informalmente) com competidores que podem restringir 
a competição.

• Lide justamente com todos os fornecedores da Hyatt.

• Não deturpe fatos quando for negociar em nome da Hyatt.

Leia as entrelinhas: Tenha cuidado 
com estes tipos de acordos

Fazer acordos com competidores para 
restringir a competição é uma séria 
violação das leis. 

Por exemplo, se as empresas 
concordarem em:

– Dividir mercados

– Definir preços

– Restringir a produção

– Boicotar indivíduos ou entidades
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Comunicação responsável
Comunicações honestas e diretas permitem que nossos colegas 
de trabalho, hóspedes, proprietários e acionistas confiem em 
nós. Para garantir que estamos sempre nos comunicando de 
forma verdadeira, precisa e consistente sobre a empresa, apenas 
autorizamos certos indivíduos para falar em nome dela. Nós 
levamos a sério nossa responsabilidade de proteger as informações 
confidenciais da empresa e nunca as revelamos de forma 
inapropriada. 

• Não fale em nome da empresa a não ser que tenha sido 
expressamente autorizado a fazê-lo. Isso inclui compartilhar 
informações online ou por meio de mídias sociais.

• Obedeça as Hyatt Public Communications Guidelines antes de se 
comprometer a realizar uma entrevista ou palestra externa. 

• Entre em contato com seu gerente geral ou a equipe de 
comunicações global caso receba uma solicitação ou pergunta 
da mídia, sobre seu hotel ou sobre a Hyatt.

• Utilize as mídias sociais com responsabilidade. Seja profissional, 
evite palavrões, pense duas vezes antes de publicar algo polêmico 
e nunca insinue que esteja falando em nome da Hyatt ou uma 
marca a não ser que isso seja parte específica do seu trabalho. 

• Nunca compartilhe informações confidenciais da Hyatt, de 
nossos hóspedes ou parceiros comerciais nas mídias sociais. 

Use seu bom senso: Mídias sociais
Use seu bom senso em suas publicações, compreenda que 
é melhor manter suas mensagens positivas e produtivas. 
Lembre-se de que seus comentários nunca devem fazer 
alguém se sentir desconfortável, intimidado ou ameaçado. 

Como nos 
comunicamos  
com honestidade  
e transparência

• Comunicação responsável
• Registros e relatórios financeiros 

exatos e transparentes

Consulte as Hyatt Public Communications Guidelines
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Registros e relatórios financeiros 
exatos e transparentes
Na Hyatt, nós mantemos registros financeiros corretos e completos 
e há controles internos que fornecem relatórios financeiros 
precisos e confiáveis. Nós criamos relatórios de forma responsável, 
assegurando que eles representem corretamente nossas 
intenções, ações e decisões, e nós os mantemos de acordo  
com as políticas da empresa e as leis. 

• Seja preciso e honesto quando registrar ativos, prejuízos, 
rendimentos e despesas, seguindo todas as políticas 
corporativas e procedimentos internos de controle.

• Seja responsável ao criar ou aprovar relatórios de despesas. 
Não reivindique despesas pessoais como comerciais e não 
aprove algo que não tenha verificado com cuidado. 

• Mantenha registros de acordo com a política de manutenção 
de registros da empresa.

• Siga as instruções do departamento jurídico com cuidado, 
caso seja pedido que certos relatórios sejam armazenados 
para uma investigação ou processo judicial.

Prevenção de fraude 
A fraude pode causar sérios danos à empresa. Na Hyatt, nós 
precisamos trabalhar juntos para proteger nossa empresa de 
fraude. Nunca permita que alguém o convença a deturpar 
fatos ou registrar algo que não seja certo e fique alerta se isso 
acontecer ao seu redor.

Leia as entrelinhas: Criação de registros
Nossos registros são a base de nossas declarações de ganhos, 
relatórios financeiros, impostos e outras divulgações para 
terceiros e eles nos guiam em nossas tomadas de decisões e 
planejamento de estratégias. 

Portanto, seja atencioso e preciso ao registrar itens que 
contribuam para os registros de nossa empresa, como:

– Informações de reserva
– Dados pessoais dos clientes
– Holerites
– Cartão de ponto
– Relatórios de viagens 

e despesas

– E-mails
– Dados de contabilidade 

e financeiros
– Relatórios de medição 

e performance
– Arquivos de dados 

eletrônicos

Consulte as Hyatt Records Management and Legal Hold Policies
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Como 
agimos como 
profissionais 
responsáveis

• Conflitos de interesse e 
oportunidades corporativas

• Divulgação de informações 
privilegiadas

• Envolvimento político
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Conflitos de interesse e 
oportunidades corporativas
Na Hyatt, nós tentamos evitar conflitos de interesse e até o 
surgimento deles. Isso significa que não buscamos interesses 
particulares que interfiram com os interesses da Hyatt ou que 
restrinjam nossa habilidade de realizar nosso serviço. Mais 
importante, caso esteja preocupado com um conflito ou potencial 
conflito de interesse, fale com um uma das pessoas de confiança, 
citadas nesse treinamento, assim que ficar ciente de tal conflito. 

• Reconheça as situações e as relações que criam conflitos  
e as evite.

• Nunca peça ou aceite benefícios pessoais (ou permita que seus 
membros familiares ou amigos próximos os aceitem) como 
resultado de sua posição na Hyatt, exceto se for permitido 
como benefício aprovado, gratificação ou política dos  
recursos humanos. 

• Nunca aceite uma oportunidade de negócio para você mesmo, 
mesmo que a conheça como resultado de sua posição  
na Hyatt.

• Divulgue todos os conflitos de interesse, ou potencias 
conflitos, assim que possível.

Informações privilegiadas
Nós obedecemos a todas as leis relacionadas à divulgação de 
informações privilegiadas e a Hyatt Insider Trading Policy. Nós 
não negociamos nas ações ou papéis da Hyatt ou fornecemos 
dicas para negócios baseadas em informações ou materiais 
não públicos. Violações de leis na divulgação de informações 
privilegiadas pode resultar em multas sérias e denúncias contra 
indivíduos, assim como contra a empresa. 

• Não utilize material ou informações não públicos para 
benefício próprio.

• Nunca “dê dicas” para alguém realizar um negócio baseado 
em materiais ou informações não públicas.

• Caso tenha quaisquer dúvidas sobre se seria apropriado 
fazer determinado negócio, entre em contato com o 
departamento jurídico. 

Use seu bom senso: Conflitos de interesse
Há certos tipos de interesses que quase sempre 
criam um problema. 

Por exemplo, você nunca deve:
– Trabalhar para um de nossos concorrentes 

enquanto estiver empregado na Hyatt.
– Possuir um interesse financeiro significante em 

um concorrente ou fornecedor da empresa.
– Utilizar membros da família para trabalhar ou 

oferecer a eles oportunidades que não estão 
disponíveis a outras pessoas.

Em alguns níveis de autoridade, até mesmo um 
aparente conflito de interesses pode ser um 
problema sério.

Leia as entrelinhas: 
Divulgação de conflitos
Situações envolvendo um 
conflito de interesse podem não 
ser sempre algo óbvio ou fácil 
de resolver. Por isso possuímos 
recursos de compliance a postos. 
Nossos recursos de compliance 
ajudarão você a determinar se 
uma situação cria um conflito ou 
um potencial conflito e ajudarão 
a mitigar a situação—geralmente 
permitindo que você continue a 
buscar um interesse próprio sem 
colocar a empresa em risco. 

Cuidando de nossa empresa
Nós não tiramos vantagens 
pessoais de oportunidades 
que surjam de nosso serviço 
na Hyatt, porque somos 
todos da mesma equipe. Isso 
significa que não usamos 
propriedade ou informações 
da Hyatt para ganho próprio 
ou para competir com a Hyatt 
de qualquer forma. Parte de 
cuidar de nossa empresa é 
respeitar isso. 

Leia as entrelinhas:  
O que são materiais ou 
informações não públicas? 
Materiais ou informações não 
públicas são relacionadas a 
qualquer informação que pode ter 
um impacto no preço de papéis 
e que não foram disponibilizadas 
para o público. Por exemplo, 
informações confidencias de 
planejamento estratégico, planos 
para a construção de um novo hotel, 
uma grande mudança na liderança, 
ou novidades de uma fusão ou uma 
aquisição seriam todas informações 
materiais não públicas. 

Consulte as Hyatt Insider Trading Policy
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Envolvimento político
A Hyatt respeita toda a participação política individual, mas  
ela precisa permanecer separada dos negócios da empresa.  
A empresa segue todas as leis que regem a participação 
corporativa no processo político.

• Não utilize fundos, facilidades, ou quaisquer outros ativos 
da empresa para apoiar candidatos políticos, partidos, 
organizações ou outras causas sem autorização expressa  
de uma pessoa apropriada.

• Nunca solicite apoio político ou contribuições enquanto 
estiver trabalhando. 

• Caso esteja participando de campanhas políticas em seu 
tempo pessoal, sempre esclareça que suas visões políticas 
não refletem as da empresa. 



Cuidar das pessoas inclui um compromisso com 
a responsabilidade social corporativa e práticas 
comercias sustentáveis. Nossa estratégia e 
plataforma de responsabilidade corporativa é 
construída sobre a compreensão de que nossas 
ações podem criar valores de longo prazo para 
as pessoas e comunidades com as quais nos 
envolvemos, ao passo que também ajudamos a 
proteger o planeta para futuras gerações. 

Como cuidamos de 
nossa comunidade  
e de nosso planeta
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Ser o seu melhor exige grande esforço e 
comprometimento, e por tudo isso nós, 
da Hyatt, somos gratos.

• Somos gratos por seu 
comprometimento inabalável a 
conduzir negócios da maneira  
correta, sempre. 

• Somos gratos pelo seu cuidado com 
os outros e pelo carinho que você 
demonstra pela empresa quando 
faz perguntas sobre o que é certo e 
denuncia quando há algo errado.

• Somos gratos por sua integridade.

Agradecemos por dedicar seu tempo  
a conectar-se e a importar-se com  
as pessoas ao seu redor, e por fazer  
o que é certo.

Conclusão




