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Introdução
O Código de Ética é o documento que orienta nossos parceiros 
de negócio, fornecedores e demais partes interessadas sobre 
nossos valores éticos e todos os padrões de conduta que 
precisam ser seguidos por todos em suas interações com 
Nomad, representando a empresa em qualquer tipo 
de interação fora dela e até mesmo em algumas situações 
em suas vidas pessoais que possam vir a ter algum impacto 
para a empresa.

É responsabilidade de todos praticar e divulgar os princípios 
previstos neste Código, assim como incorporar cada um deles 
nas atividades e em qualquer interação que seja necessária 
por conta do trabalho. 
 
Dessa forma, conseguiremos criar um ambiente ético, íntegro 
e de respeito mútuo entre nós e também com qualquer um 
que tenha algum tipo de relacionamento com a Nomad.
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Os fornecedores da Nomad devem cumprir as leis, normas 
e regulamentos aplicáveis em vigor, respeito à saúde, aos 
direitos humanos, trabalhistas, ao meio ambiente, à legislação 
local que tenha cautela em relação aos temas Prevenção à 
Lavagem de Dinheiro e Anticorrupção. 

A Nomad espera que o fornecedor realize todas as 
diligências para estar em conformidade com as leis, normas e 
regulamentos vigentes.

Conformidade com leis, 
normas e regulamentos

Assédio, diversidade 
e inclusão 
A Nomad entende que a diversidade deve ser um dos 
motores de sua cultura, fazendo com que a multiplicidade de 
experiências, opiniões, opções e estilos criem um ambiente 
diverso e de estímulo à promoção e discussão de ideias, 
formatos, etc. 

Repudiamos veementemente qualquer tipo de discriminação 
com relação à etnia, raça, sexo, idade, orientação sexual, 
ideologia político-partidária, deficiência física ou mental, entre 
outros motivos. Não são admitidas também quaisquer práticas 
diretas ou indiretas que configurem assédio moral ou sexual, 
em nenhuma hipótese ou circunstância.
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A Nomad está comprometida com os esforços de prevenção e 
combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro e Financiamento 
ao Terrorismo, cumprindo todos os normativos vigentes. 

Os fornecedores devem adotar procedimentos destinados 
a prevenir a prática de lavagem de dinheiro e financiamento 
ao terrorismo e, a qualquer situação suspeita, comunicar 
imediatamente o departamento de Compliance por meio do 
e-mail compliance@nomadglobal.com.

Prevenção à lavagem de 
dinheiro e financiamento 
ao terrorismo

Práticas 
anticorrupção
A Nomad não tolera nenhum tipo de corrupção, seja ela 
relacionada a agentes públicos ou privados. Toda a ação que 
envolva a obtenção ou oferecimento de qualquer benefício 
imediato ou futuro em troca de alguma vantagem indevida é 
considerada como um ato de corrupção.
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Não serão aceitos casos de fraudes e desvios financeiros 
que, concluído o processo de investigação interna ou externa, 
sejam considerados como procedentes. 
 
É responsabilidade de todos a construção e manutenção 
de um ambiente ético, íntegro e livre de fraudes e desvios, 
assim como de práticas que não estejam alinhadas com os 
princípios deste Código.

Fraudes e desvios 
financeiros

Conflito 
de interesses
A Nomad sempre busca identificar e mitigar todas as situações 
de potencial conflito de interesses em relações que possam 
eventualmente gerar um conflito com suas funções perante 
clientes, reguladores, administradores, profissionais e demais 
partes interessadas. 

É nosso compromisso manter um ambiente ético, íntegro 
e sem influência de qualquer tipo de conflito de interesses. 
É responsabilidade do fornecedor informar à Nomad qualquer 
situação que possa caracterizar conflito de interesses em sua 
contratação.
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Exceto com autorização prévia e expressa emitida por um 
representante legal da Nomad, fornecedores estão proibidos 
de usar a marca da empresa, inclusive para promover 
a parceria. 

Propriedade 
intelectual

Presentes e  
entretenimento
A Nomad entende que, por causa do relacionamento de seus 
profissionais com os de outras empresas, eventualmente 
podem ser dados/recebidos presentes que tenham como 
objetivo fortalecer as relações institucionais entre empresas. 

Porém, é importante definir alguns conceitos.

Os fornecedores não devem enviar presentes aos profissionais 
da Nomad com a intenção de influenciar qualquer tipo de 
decisão comercial, incluindo o processo de contratação.
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Informações confidenciais 
Segurança da informação
A Nomad preza pela segurança de todas as informações 
armazenadas, transitadas ou geradas pela empresa em todos 
os seus processos. Todos os fornecedores devem ter o máximo 
cuidado ao acessar e trabalhar com essas informações, 
respeitando todos os requisitos e orientações de segurança.

Não é permitido o compartilhamento de logins, senhas 
ou qualquer outra credencial que forneça acesso a essas 
informações ou a qualquer uma de nossas ferramentas 
ou sistemas eletrônicos.

Os fornecedores deverão atuar nas redes sociais respeitando 
os valores da Nomad e este Código quando mencionarem 
a empresa ou fizerem referência a quaisquer dos seus 
funcionários ou terceiros.

O relacionamento com a imprensa deve ser feito por pessoas 
nomeadas pela Nomad para tal atividade. Caso você receba 
alguma solicitação, direcione imediatamente o contato ou 
solicitação para que a Nomad possa conduzir esse tipo de 
interação.

Redes sociais 
Relacionamento 
com imprensa

Código de Ética do Fornecedor



9

A Nomad prioriza a privacidade dos dados de qualquer 
pessoa que possa ter uma relação de negócios com a 
empresa. Nossa Política de Privacidade prevê todos os 
direitos desses titulares de dados e define todas as nossas 
obrigações perante a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Privacidade 
e proteção de dados

Confidencialidade 
de dados
Todos os dados que ainda não tenham sido tornados públicos 
são considerados confidenciais. Portanto, é fundamental 
manter a confidencialidade de todos os dados sobre o 
nosso negócio e qualquer outra informação relacionada ao 
relacionamento comercial. 
 
É recomendável que os assuntos não sejam tratados 
ou conversados em ambientes públicos, assim como 
compartilhados com outras pessoas.
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Os fornecedores da Nomad devem cumprir e manter seus 
negócios de acordo com a legislação ambiental aplicável, 
adotando padrões de mitigação de riscos ambientais sempre 
que necessário e ter planos de ajuste em vigor para solucionar 
as não conformidades. 

Sustentabilidade 
ambiental

Canal 
de Ética
A Nomad possui um canal de denúncias disponível para 
qualquer pessoa que deseje denunciar qualquer violação 
incluindo este Código de Ética do Fornecedor. Todas as 
denúncias enviadas são confidenciais e podem ser feitas 
anonimamente. 

A denúncia pode ser realizada por meio da empresa Contato 
Seguro pelo site www.contatoseguro.com.br/pt/nomad.
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