CÓDIGO DE CONDUTA

CÓDIGO DE CONDUTA
As empresas GIOVANONI IN OWER, Treinamento e Desenvolvimento acordam nos
benefícios da mais valia em trabalhar como
grupo (GRUPO GIOVANONI), comprometendo-se a desenvolver atividades de cada uma
das Unidades de Negócios, dentro de um espírito cooperativo, rigoroso e transparente, priorizando o cumprimento dos seus valores e
princípios e deste Código de Conduta. A força
transformadora do Grupo Giovanoni é o
padrão ético de comportamento de seus

sócios aliado à crença de que a geração de
valor é propiciada pela criação coletiva e compartilhada entre as partes interessadas e as
Unidades de Negócio gerando projetos únicos
e diferenciados. Para isso, apresenta sua
POLÍTICA DE CONDUTA, de modo que os valores já declarados pela empresa sejam considerados na prática do dia a dia de trabalho,
internalizados nas ações realizadas pela força
de trabalho, compartilhado com fornecedores,
comunidade e clientes da organização. Este

código também é referência para a atuação
dos profissionais das empresas parceiras
(consultores/instrutores/palestrantes), quando
os mesmos estiverem representando o
GRUPO GIOVANONI nos clientes. Na efetivação de uma Parceria o fator decisivo para a
consolidação da mesma é a congruência de
valores e princípios entre as organizações.

VALORES
PRINCÍPIOS
Este Código está ancorado
nos valores e princípios do
Grupo Giovanoni, que são:

DEDICAÇÃO
Somos comprometidos com os
resultados do cliente, agindo
com ética, transparência e imparcialidade.
CONFIANÇA
Desenvolvemos nossas atividades na construção e reforço
de uma relação de credibilidade com o mercado e Stakeholders.
PARCERIAS DE SUCESSO
Valorizamos parcerias que
promovam resultados e
melhorias para todos.

CORAGEM
Rompemos paradigmas e estimulamos a descoberta de novas
soluções

AGILIDADE
Trabalhamos a complexidade dos
diferentes ambientes de negócio
por meio de metodologias ágeis,
inovadoras e simples no processo
de mudança organizacional.
RESULTADOS
Queremos ter resultados sustentáveis sem que eles possam
prejudicar os valores acima
descritos.

VISÃO

2025

Ser reconhecida pelos
clientes como geradores
de conhecimento que
transformam atitudes
em resultados.

MISSÃO

Influenciar as pessoas
e organizações por
meio de metodologias
que transformam
conhecimento em
resultado.

PARTES INTERESSADAS DO

GRUPO GIOVANONI
DENOMINA-SE SÓCIOS
Os membros da família Giovanoni, que fazem
parte das empresas do Grupo Giovanoni.
DENOMINA-SE CLIENTES
As empresas que adquirem os produtos e serviços das empresas do Grupo Giovanoni.
DENOMINA-SE PARCEIROS DO CONHECIMENTO
As empresas que prestam serviços ao Grupo
Giovanoni, selecionados pelo alinhamento de va-

lores, princípios e metodologias diferenciadas
para Execução e Produtividade. Estas empresas
possuem especialistas que destacam-se pelo
seu conhecimento e notável saber nas áreas em
que atuam. Destacam-se: YOU Up; INV; Triad
Productivity Solutions entre outras.
DENOMINA-SE CONSULTORES
Os profissionais que reúnem um conjunto de competências com evidencias objetivas referentes aos
requisitos de caráter, qualificação técnica, expe-

riência, competência, formação/educação e
foco no desenvolvimento profissional continuado, que atuam na prestação de serviços de
consultoria para a Giovanoni Internacional.
DENOMINA-SE INSTRUTOR / PALESTRANTES
Os profissionais externos, membros das empresas parceiras, ou sócios do Grupo Giovanoni que atuam nos eventos promovidos pela
T-PoWer, Treinamento e Desenvolvimento, na
modalidade In Company ou Aberta ao público.
DENOMINA-SE COLABORADOR
O profissional ligado a alguma empresa do
Grupo Giovanoni com vínculo empregatício
(CLT) com a mesma.

DENOMINA-SE FORÇA DE TRABALHO
O conjunto de colaboradores, consultores,
instrutores e palestrantes que atuam em atividades diretamente nos clientes do Grupo
Giovanoni, os quais possuem subordinação
direta à Diretoria Executiva do Grupo, enquanto estiverem executando serviços para
o mesmo, estando vinculados ao cumprimento deste código.
DENOMINA-SE FORNECEDORES
As empresas que fornecem algum produto
ou serviço para o Grupo Giovanoni. Os principais fornecedores são escritório de Contabilidade e Agência de Publicidade.

DENOMINA-SE COMUNIDADE
Os moradores de Lajeado e Vale do
Taquari beneficiados pelos projetos
apoiados pela Giovanoni Internacional, visando o bem comum e em alinhamento às necessidades locais. Salienta-se que os Consultores, Instrutores e
Palestrantes que realizam atividades
pelo Grupo Giovanoni atuam como terceiros, representados por Pessoa Jurídica, e cumprem as normas do Código de Conduta, bem como interiorizam
os Valores e Princípios nas atividades
que realizam em nome da empresa.
São profissionais ligados aos Parceiros do Grupo Giovanoni.

RELACIONAMENTO COM

CLIENTES

O relacionamento com clientes do Grupo
Giovanoni é considerado um ativo intangível, o qual permite, ao longo dos anos,
estabelecer relações de confiança que ultrapassam as fronteiras da entrega de um
projeto de consultoria e oportuniza uma
troca de experiências e conhecimentos
que fortalece os negócios das partes, com
simplicidade e geração de valor. Conforme o Código de Ética do IBCO, cumprido
rigorosamente, pelo Grupo Giovanoni, os
princípios essenciais na relação com os
Clientes da Consultoria, os quais são:

1
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1 É essencial que o Consultor estabeleça de inicio com o cliente,

de forma clara, os objetivos do trabalho previsto, dos meios a
serem utilizados, das dificuldades e limitações prováveis, bem
como, na medida do possível, da estimativa de tempo e gastos envolvidos.

2 Os trabalhos desenvolvidos pelo Consultor de Organização de-

vem ser realizados visando a introdução de inovações que objetivem auferir um melhor desempenho do cliente, transferindo-lhe
todos os conhecimentos necessários à perfeita continuidade do
funcionamento dos serviços implantados, jamais retendo elementos ou mantendo reserva sobre conhecimentos que seriam
importantes para que o cliente se tome independente em relação ao Consultor.

3 Ao trabalhar para clientes que atuam num mesmo ramo de ne-

gócio, sendo concorrentes entre si, e ainda prestando serviços
em áreas de natureza similar, o Consultor de Organização deve
deixar clara tal situação tanto para seus clientes atuais como
para os potenciais. Nos casos de desenvolvimento de projetos
de caráter exclusivo, o Consultor de Organização deve obter a
anuência do cliente atual antes de atuar em uma empresa concorrente e, uma vez terminado aquele trabalho, deve acordar
um espaço de tempo sem que venha a aceitar um trabalho de
natureza semelhante em empresas do mesmo ramo de negócio.

4

4 O Consultor de Organização deve ado-

5

tar todas as medidas necessárias à preservação de sigilo com relação às atividades e informações de seus clientes,
inclusive na guarda de documentos e
na fidelidade de seus funcionários.

5 O Consultor de Organização não se

deve valer de sua condição de “insider” a fim de se utilizar de conhecimentos adquiridos no exercício de
suas atividades junto ao cliente, para
qualquer tipo de negócio em benefício próprio, de outros clientes ou de
terceiros a ele ligados. Quando um
Consultor de Organização, trabalhando para órgãos do governo, fornece
instrumentos destinados ao exercício
de controle e fiscalização sobre o setor privado, deve agir consciente de
sua dupla responsabilidade, perante
o setor privado e o governo, jamais
utilizando seus conhecimentos de “insider”; ou revelando fatos que possam
prejudicar uma das partes.
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O Consultor de Organização pode recomendar outros
profissionais ou equipamentos, obrigando-se a adotar
todas as precauções possíveis para que a solução seja
a melhor para o cliente, independentemente de suas relações de amizade ou de seus interesses pessoais ou
comerciais com fornecedores indicados. O cliente deve
ser comunicado sobre a existência de laços de interesses que possam influir em decisões relativas à contratação de serviços ou equipamentos. Quando o Consultor
de Organização atuar de forma consorciada com outros
profissionais ou fornecedores, esta ligação deve ser de
conhecimento prévio do cliente.
Na determinação de seus honorários, o Consultor de Organização deve levar em consideração prioritariamente
as características dos serviços por ele prestados, e nos
casos em que eles estiverem vinculados aos resultados
alcançados pelo cliente em função de seus serviços, é
essencial que o referencial para os resultados seja a longo prazo, ultrapassando o período de sua atuação direta.
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O Consultor de Organização deve propor a execução de
serviços para os quais está plenamente capacitado, evitando assumir tarefas em campos onde não se encontre
tecnicamente atualizado ou não tenha experiência.
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No início e no desenvolvimento do trabalho de uma organização, o Consultor de Organização deve considerar
a filosofia e os padrões culturais e políticos nela vigentes, interrompendo o contrato de trabalho sempre que as
normas e costumes daquela contrariem seus princípios
éticos e sua consciência profissional e pessoal.
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O Consultor de Organização não deve procurar contratar, para si ou para outra empresa, qualquer funcionário
de seu cliente, exceto quando for autorizado.
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O Consultor de Organização não deve impor ou tentar
impor suas próprias convicções ao cliente, mas sim procurar caminhos para o desenvolvimento dele a partir dos
objetivos e da cultura organizacional existentes.

O relacionamento com clientes, parceiros, concorrentes,
consultores, instrutores, palestrantes, órgãos de governo, comunidade, associações de classe etc, deve ser
pautado sempre obedecendo a legislação, os padrões
locais de bons costumes, sigilo, respeito e presteza.

RELACIONAMENTO

EXTERNO
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RELACIONAMENTO COM A

COMUNIDADE

É conduta óbvia para atuação do Consultor de Organização a observância ao cumprimento das leis e regulamentos legais vigentes.

13

A profissão do Consultor de Organização implica um aporte de
conhecimento às empresas, criando perante a sociedade uma
imagem de saber e influência. Este prestígio caracteriza a visibilidade da profissão, gerando vínculos de responsabilidade
para com a sociedade que devem ser respeitados e levados
em consideração.
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A sociedade espera que o Consultor de Organização atue como
um agente de mudança e esta expectativa deve ser atendida
pela contribuição que ele pode prestar ao desenvolvimento
técnico, administrativo e tecnológico, bem como à modernidade e eficiência organizacional, observando o respeito à natureza, às pessoas e suas oportunidades de desenvolvimento, e
aos princípios da cidadania.
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Em casos de prestação de serviços a órgãos do governo, empresas estatais e instituições ligadas ao Estado, surge uma
responsabilidade adicional, na medida em que os recursos
destas organizações provêm do público. Portanto, os resultados do trabalho devem atender à demanda contratante e, concomitantemente, aos interesses da sociedade civil.

RELACIONAMENTO COM A

CATEGORIA
PROFISSIONAL
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O Consultor de Organização não deve se envolver em atividades paralelas ou comportamentos públicos que possam significar conflitos de interesses, afetar sua isenção ou distorcer a
imagem da categoria profissional.
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Ao utilizar-se de idéias, esquemas e conhecimentos elaborados
por terceiros, o Consultor de Organização deve deixar claros a
origem e o crédito, evitando passar a imagem de que os mesmos foram por ele desenvolvidos.
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A forma de divulgação de serviços de Consultoria por qualquer Consultor de Organização pode afetar a categoria como
um todo, especialmente quando suscita quaisquer suspeitas de
oferecimento de benefícios duvidosos ou outras formas menos
dignas de atuação. O principal critério deve ser o respeito à
credibilidade própria e da categoria.A forma de despertar o interesse de potenciais clientes variará de acordo com o mercado
e com a natureza dos serviços oferecidos.
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Na hipótese de estarem atuando em questões correlatas, numa
mesma empresa, mais de um Consultor de Organização, é importante evitar o conflito de interesses e as interferências. Para
isto, recomenda-se um entendimento entre a empresa-cliente e
os Consultores, a fim de coordenar a atuação de todos.

BENEFÍCIO
PRÓPRIO OU INDIRETO

Em nenhuma circunstância o colaborador, ainda que indiretamente, pode utilizar o nome da empresa para realizar negócios em proveito próprio ou de terceiros;
É vedada a aceitação de vantagens pessoais, presentes ou
favores decorrentes de processos de negociação. Se assim
acontecer, presentes ou algo do gênero devem ser direcionados à Diretoria de Mercado para posterior sorteio em eventos
da empresa;
Não é permitida a utilização de recursos, materiais ou não,
inclusive de terceiros, para favorecer direta ou indiretamente
partidos políticos, detentores ou candidatos de cargos públicos, comitês políticos, funcionários públicos e assemelhados;
Indicações profissionais realizadas por ocupantes de cargos
públicos e/ou que exerçam influência socioeconômica são
avaliadas dentro dos critérios de Recrutamento e Seleção já
estabelecidos pelo Grupo;

Não será admitido o descumprimento dos valores e princípios organizacionais do Grupo
Giovanoni por qualquer pessoa que esteja representando a empresa (seja colaborador, consultor, parceiros, instrutores ou palestrante). Se
isto ocorrer na ausência de um representante da
Direção da empresa, a parte interessada presente deverá comunicar ao Grupo Giovanoni o
mais rápido possível.
É vedado ao parceiro, quando estiver atuando em
nome de uma das empresas do Grupo Giovanoni,
oferecer seus serviços ou divulgá-los diretamente
aos clientes do Grupo, sem prévia autorização da
mesma, durante a prestação de serviços e num
período de 2 anos após o término da mesma;

É vedado aos Parceiros do Grupo Giovanoni, utilizar o logotipo da empresa nos seus materiais, sem prévia autorização
da Direção;
O parceiro não poderá executar serviços semelhantes aos
projetados e executados para o Grupo Giovanoni, autonomamente ou em benefício de empresa concorrente. Da mesma
forma, não poderá utilizar os materiais, apostilas, slides e programas produzidos pelas empresas do Grupo Giovanoni;
As negociações dos produtos e serviços do Grupo Giovanoni são realizados diretamente pelos sócios da empresa,
sendo Ana Giovanoni responsável pelos Projetos de Consultoria (Giovanoni Internacional), Kitti Giovanoni responsável
pelas Soluções e Sistemas ligados à Inteligência Médica
(Tecnologias em Gestão) e Tiago Giovanoni responsável
pelos Programas de Treinamento e Desenvolvimento, Workshops, Palestras e Convenções (T-PoWer, Treinamento e
Desenvolvimento).

COMUNICAÇÃO
A empresa não autoriza consultores, parceiros, instrutores e colaboradores de outras áreas, a efetivar contratos de publicação de anúncio ou veiculação em quaisquer
canais de mídia externa ou virtual. Estes
contratos são aprovados pela direção;
A comunicação com e para a imprensa deverá ser conduzida pela Assessoria de Im-

prensa da empresa, desde que autorizada pela Diretoria Executiva, ou por pessoa
designada pela mesma;
Eventuais pesquisas de dados sobre o
Grupo Giovanoni devem ser encaminhadas à Direção que avaliará a importância
e a real necessidade junto ao solicitante
da resposta.

RELACIONAMENTOS INTERNOS
RELACIONAMENTO
A prática de relacionamento interno deve ser pautada pela confiança, harmonia, humildade, respeito
ao indivíduo e a sua condição na
empresa.

HORÁRIOS E COMPROMISSOS:
Deverão cumprir seus horários de trabalho, assim como cumprir os compromissos expressamente assumidos no Contrato Individual de Trabalho, com zelo, atenção e competência
profissional. Os consultores, instrutores, palestrantes e parceiros deverão cumprir rigorosamente os horários agendados com os clientes, bem como todos os compromissos que
assumirem com os mesmos. Adicionalmente, todos compromissos estabelecidos entre parceiros e Grupo, deverão ser
cumpridos por ambas as partes, sob pena de rescisão dos
Contratos estabelecidos. O cliente nunca terá prejuízo em
nenhuma das relações contratuais com o Grupo Giovanoni,
sendo sempre preservado e cumprido integralmente o que
foi acordado com o mesmo.

VESTIMENTA
Nas dependências da empresa, não é permitido o uso de chinelos, shorts, bermudas
para homens, bem como tops, miniblusas
e minissaias para mulheres;
OBS.: O sapato tipo “rasteirinha” será
permitido.
O pin é pessoal, intransferível e de uso recomendável. Deve ser colocado à vista, na
altura do peito, do lado esquerdo, demonstrando o “valor” do mesmo para o profissional que o está utilizando. Para os consultores, instrutores e palestrantes, quando em
serviço para a Giovanoni Consultoria, recomenda-se a utilização do Pin.

DISCRIMINAÇÃO
O Grupo Giovanoni não faz discriminação à admissão de colaboradores no que se refere a cor,
raça, sexo, credo religioso e deficiência física e
não permite que sua força de trabalho, consultores, parceiros, instrutores e palestrantes trate de
forma diferenciada as pessoas da comunidade,
clientes e fornecedores com estas características.
Todas as pessoas, em especial as minorias, são
muito bem-vindas ao GRUPO GIOVANONI.
NORMAS
As normas e procedimentos definidos pela Direção da empresa que abranjam força de trabalho,
consultores, instrutores, palestrantes e Parceiros,
deverão ser rigorosamente cumpridos pelos mesmos. Havendo discordância ou não aceitação das
normas estabelecidas, as partes acima mencionadas devem dirigir-se aos integrantes da Direção
para propor as alterações das normas existentes
e, desde que não haja conflito da referida alteração com a Filosofia da empresa, a mesma poderá ser considerada. Todavia, o descumprimento
das regras estabelecidas sem qualquer justifica-

tiva prévia, implicará em advertência para quem
o fizer. (Ver item sobre Tratamento das Questões
Éticas para maiores detalhes).
SUGESTÕES
A participação da força de trabalho, consultores,
instrutores, palestrantes e parceiros na sugestão
de medidas para maior eficiência e eficácia dos
serviços é essencial para melhoria contínua dos
produtos e serviços oferecidos pela empresa e é
sempre muito bem-vinda.
COMPROMETIMENTO
O zelo pela ordem e asseio no local de trabalho,
dispensando o máximo cuidado e atenção ao serviço, evitando acidentes e desperdício de tempo,
material e principalmente de talento, demonstram
o comprometimento da força de trabalho, consultores, instrutores, palestrantes e parceiros com
a marca Giovanoni. Primamos por um ambiente
propício à participação das pessoas, valorização
das suas competências e melhoria contínua dos
processos com engajamento dos profissionais no
negócio da empresa.

FOCO
A atuação da força de trabalho, consultores,
instrutores, palestrantes e parceiros prima em
prestar toda colaboração à Empresa e aos
colegas, cultivando o espírito de equipe e
mútua fidelidade na realização do serviço.
Esta atuação é dirigida em prol da realização
dos objetivos e metas organizacionais com
foco no alcance da visão de futuro do Grupo
Giovanoni;
Respeita a honra e integridade física de todas
as pessoas com as quais mantiver contato
por motivo de trabalho, abstendo-se de discutir durante o horário de trabalho assuntos
que não sejam relacionados ao mesmo;
A força de trabalho, consultores, instrutores,

palestrantes e parceiros devem levar ao conhecimento dos membros da administração,
quaisquer irregularidades que tomar conhecimento, relacionadas com seu trabalho ou com
a empresa.
A força de trabalho deverá permanecer em
seu setor durante o expediente, só podendo
ausentar-se por força maior, sempre com autorização prévia de seu superior imediato ou
por motivo de doença; Não ocupar-se de
qualquer atividade que possa prejudicar os
interesses do serviço, bem como a utilização
de máquinas, computadores, e-mails, telefones, redes sociais etc., disponíveis no ambiente de trabalho, para uso pessoal, sem autorização superior. Primar pela Produtividade

e Gestão do Tempo no ambiente de trabalho
deve ser um hábito no Grupo Giovanoni;
Não retirar do local de trabalho, sem prévia
autorização, objetos, documentos, ferramentas, vídeos, livros, impressos e outros materiais de serviço sem autorização do superior
imediato;
Assuntos de caráter sigiloso relativos à empresa devem ser restritos ao ambiente interno, evitando-se comentários externos que
possam comprometer a imagem e os resultados da mesma ou de seus clientes.

MEMBROS DA GESTÃO
INTEGRANTES
Consideram-se membros da administração, integrantes da
família Giovanoni, Diretora Executiva do Grupo Giovanoni e
Diretores das empresas do grupo. Define-se que as regras
acima mencionadas sejam cumpridas pelos mesmos, a fim
de dar exemplo para colaboradores, consultores, instrutores, palestrantes, parceiros e demais partes interessadas.

SIGILO

VALORES

Os membros da administração devem cumprir os valores e princípios
como forma de internalizar os mesmos na cultura organizacional e atuarem como “exemplo” para a força de trabalho e demais stakeholders.

Assuntos de caráter sigiloso relativos à empresa e aos clientes devem
ser restritos ao ambiente interno,
evitando-se comentários externos
que possam comprometer a imagem e os resultados da empresa e
de seus clientes;

DECISÃO

Informações relativas a faturamento, resultados, estratégia e negócios da empresa são restritos à diretoria devendo ser previamente
autorizada qualquer informação/
divulgação.

EVOLUÇÃO

A tomada de decisões e a execução de ações devem estar alinhadas às
diretrizes e estratégias organizacionais, tendo como base a medição e
a análise do desempenho, levando-se em consideração as informações
disponíveis e os riscos do negócio, como forma de promover a cultura da
excelência.

O estímulo ao aprendizado contínuo, à cultura de inovação, ao desenvolvimento de parcerias e o pensamento sistêmico são norteadores dos
negócios do Grupo e fundamentam os comportamentos dos membros da
administração.

TRATAMENTO DAS

QUESTÕES
ÉTICAS

As diretrizes de Ética e Conduta estabelecidas neste Código, são
fatores fundamentais e decisivos para a continuidade das pessoas
na empresa, seja como colaborador, consultor, instrutor, palestrante
ou Parceiro. Desta forma, não são admitidas quaisquer infrações aos
itens deste Código sob pena de rescisão do contrato ou acordo de
trabalho/serviço estabelecido.
As denúncias relativas ao descumprimento destas regras poderão
ser feitas por qualquer pessoa, pelo e-mail exclusivo a este fim
(ouvidoria@grupogiovanoni.com), pelo telefone (51) 3726-3394, ou
pelo site grupogiovanoni.com na aba “Contato”.
Para tratamento das questões éticas, o Grupo Giovanoni classificou
as infrações em três modalidades, de acordo com a gravidade e im
pacto na imagem da empresa, estando assim apresentadas:

1

INFRAÇÃO LEVE

2

INFRAÇÃO MODERADA

3

São as transgressões às regras
deste Código que se referem aos
itens Normas, Foco, Comprometimento e Vestimenta. Havendo descumprimento de quaisquer regras
relativas a estes itens, o infrator receberá uma Advertência Verbal, na
primeira vez; Advertência Escrita,
na segunda; Suspensão das atividades na empresa por 5 dias, após
a terceira infração, o transgressor
terá seu contrato rescindido.

São as transgressões às regras
deste Código que se referem aos
itens Decisão, Evolução, Foco, Relacionamento, Horários e Compromissos, Comunicação, Benefício
próprio ou indireto e Discriminação.
Havendo descumprimento de
quaisquer regras relativas a estes
itens, o infrator será descredenciado ou desligado do Grupo Giovanoni, conforme o caso.

São as transgressões às regras deste Código que se
referem aos itens Sigilo, Valores, Foco, Comunicação e
Benefício próprio ou indireto. Havendo descumprimento de quaisquer regras relativas a estes itens, o infrator
deverá pagar uma multa ao Grupo Giovanoni, conforme estabelecido em contrato, além de ser descredenciado ou desligado da empresa, conforme o caso.
Quando a infração envolver informações de clientes, o
mesmo será informado pela direção da empresa sobre
o ocorrido e serão tomadas soluções em conjunto com
o cliente, preservando sempre a sua imagem.

INFRAÇÃO GRAVE

grupogiovanoni.com
(51) 3726-3394
contato@grupogiovanoni.com

