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Introdução



Antes de mais nada, é importante destacar que nossas 
ações devem ser guiadas pela ética e pelos valores da Loft. 
E quais são eles?

//Orientados/as por clientes

Os clientes são o centro das nossas decisões e nós 
procuramos sempre surpreendê-los  positivamente

Customer-Driven

//Temos orgulho de construir

Construímos diariamente para o longo prazo

Proud to build

//Vencemos juntos/as

Jogamos em time para vencer o jogo da vida

Win together

//Somos adaptáveis

Nos adaptamos para evoluir

Be adaptable

//Somos nós mesmos/as

Sermos nós mesmos nos leva ainda mais longe

Be yourself

Valores 04



Apesar de querermos entregar para os Lofters, pessoas parceiras (incluindo 
Corretores e Trainees) e clientes uma experiência incrível e um ambiente 
seguro, sabemos que podem acontecer situações que digam o contrário.



Caso você tenha dúvidas e/ou identifique ações que descumpram com as 
regras contidas aqui, fale com o time de Compliance ou use o canal 
#alô_compliance no Slack. 

Consequências em caso de descumprimento

Você pode fazer uma denúncia identificada ou anônima, da maneira que você 
se sentir mais confortável. Nós garantimos a confidencialidade, independência 
e imparcialidade no tratamento de todas as informações recebidas pelo nosso 
time de Compliance, bem como a não retaliação. 

Denúncias e não retaliação 05

Canal de denúncias & 
garantia de não retaliação

Um ambiente de segurança só consegue ser mantido com a ajuda de 
cada um de nós!

Utilize o Alô Compliance!

Como reportar?

https://loft.clickcompliance.com/reporting-channel


#OJeitoLoft 

DeSer



Fazemos a coisa certa 
e cumprimos as regras

A gente se preocupa  com sermos íntegros e transparentes, 
por isso agimos assim em todas as nossas relações, sem exceção. 
Afinal, se queremos construir uma Loft para o futuro, entendemos 
que essa é a maneira  de agir.

 (e muito)

 correta e sustentável

O jeito Loft 
de ser
#OJeitoLoft 
DeSer



#OJeitoLoft 
DeSer

Não cortamos caminho 
ou usamos meios irregulares 
para fazer negócios

Nós trabalhamos em um mercado em constante evolução 
e por isso nos adaptamos todos os dias.  
Mas isso não significa que topamos “qualquer coisa” para fazer 
negócio e realizarmos nosso trabalho.  

(ou que aparentam ser duvidosos) 
em nosso dia-a-dia, ainda que isso signifique não fechar um 
negócio.

 (como bens, presentes, brindes, 
vagas de emprego, almoços/jantares ou serviços com o objetivo de 
conseguir algo que normalmente não conseguiríamos sem isso) sob 
qualquer forma, por qualquer razão, em qualquer contexto, 
independentemente de quem estiver envolvido.

#BEADAPTABLE. 

Não pegamos atalhos duvidosos 

#PROUDTOBUILD



s

 

Não prometemos, pagamos ou recebemos propina, suborno ou 
quaisquer vantagens indevida



O jeito Loft 
de ser

Construímos um ambiente 
seguro todos os dias e 
respeitamos todas as formas 
de identidade

Sempre falamos que queremos entregar aos clientes uma 
experiência segura e transparente. Mas como é possível entregá-la 
sem um ambiente seguro dentro de casa? 

 

Por isso, 

. 



Queremos que você se sinta confortável para ser você mesmo/a, 
sem medo de ser feliz  Para isso, valorizamos e 
respeitamos todas as expressões de identidade e a diversidade de 
cultura, etnia, cor, religião, origem, nacionalidade, orientação sexual, 
idade, estado civil, identidade ou expressão de gênero.



Consulte esse Guia sempre e conte sempre com o time de 
Compliance, em caso de dúvidas. 



Queremos e vamos te ajudar! 

qualquer conduta agressiva, desrespeitosa, intolerante, 
excludente, discriminatória ou que, de qualquer forma, diminua o 
sentimento de segurança das pessoas não será tolerada

#BEYOURSELF.

#WINTOGETHER

#OJeitoO jeito Loft 
DeSer



#OJeitoLoft 
DeFazerNegócios



Nós acreditamos que dar e/ou receber brindes/presentes com o objetivo de 
iniciar ou estreitar relacionamentos é uma prática super comum. Assim, os 

Porém,  quando temos que ficar de olho? Se você acha que a pessoa que está 
te presenteando está com intenções estranhas ou querendo se beneficiar de 
alguma forma, 

Lofters estão autorizados a dar ou receber brindes/ presentes até R$ 250,00.



fale com o time de Compliance ou use o canal #alô_compliance 
no Slack.

O conflito de interesses acontece quando nós agimos contra os interesses e 
valores da Loft, para nos beneficiarmos ou beneficiarmos alguém. Quer dizer, 
seja tomando uma decisão que normalmente não tomaríamos ou deixando de 
cumprir alguma de nossas responsabilidades profissionais.



Quando em dúvida, lembre-se: interesse do cliente > interesse da Loft, 
interesse do time > interesse individual. 

Não conseguimos enumerar aqui todas as situações de conflito de interesse 
(ou que aparentem ser). Na dúvida, fale sempre com o time de Compliance. 

#CUSTOMERDRIVEN



Brindes e presentes

Conflito de interesses

#OJeitoLoftDeFazerNegócio 11



Nossos parentes podem sim trabalhar nas empresas do grupo Loft, desde que 
em  Com isso, evitamos possíveis 
conflitos de interesse.



Também entendemos que relacionamentos entre Lofters podem acontecer, no 
entanto, não queremos que esses relacionamentos gerem conflito de 
interesses (ou deem a aparência de conflito de interesse).



Exemplos: Lofters de um mesmo time; Lofters que um é líder do outro, ou se os 
trabalhos dos Lofters estiverem relacionados entre si (por exemplo, um é o 
comprador e o outro é responsável pela aprovação e pagamento da despesa). 

Os membros do e os/as não podem criar/manter 
relacionamento amoroso com nenhum Lofter. Entendemos que esses dois 
grupos possuem poder de influência na carreira dos Lofters em geral, logo, 
configurando real conflito de interesses.

equipes e com linhas hierárquicas diferentes.

Converse com seu/sua líder, bem como a/o HRBP do seu time caso tenha 
dúvidas.



 Management Team HRBPs 

Contratação de parentes & relacionamentos entre Lofters

#OJeitoLoftDeFazerNegócio 12



Nós nos preocupamos com o bem estar social e com o desenvolvimento da 
comunidade em que atuamos. Assim, podemos realizar doações ou 
patrocínios, com objetivo contribuir para a construção de uma sociedade 
melhor ou para fins comerciais legítimos (exposição da marca). 



As doações e os patrocínios  ser realizados com a
 para a Loft ou para qualquer pessoa a ela 

relacionada.

 jamais deverão  intenção de 
obter qualquer vantagem indevida

Todos nós utilizamos ao menos uma rede social, certo? Sabemos que os 
nossos perfis pessoais são reflexos de quem somos e entendemos que a 
imagem de cada Lofter está ligada à imagem da Loft. Por isso, devemos  

 tanto 

Caso você seja abordado em redes sociais por terceiros para participar de 
alguma  antes de fornecer 
qualquer informação. 

usar as redes sociais com responsabilidade e respeito, com interações 
entre Lofters quanto com pessoas parceiras da Loft.



 pesquisa de mercado, consulte o time de Compliance

Doações & patrocínios

Redes sociais & abordagens

#OJeitoLoftDeFazerNegócio 13



Nós necessitamos de vários dados para realizarmos nossas atividades a fim de 
garantir uma experiência incrível e mais humanizada para nossos clientes, 
incluindo  (aqueles que identificam uma pessoa natural, como 
nome e telefone). E a já que a 
sua utilização de forma inadequada pode gerar impactos à estratégia e à 
reputação da Loft. 



Também é importante lembrar que
 independentemente da sua natureza. São 

aquelas que, se obtidas por nossos concorrentes, podem lhes 
dar vantagem competitiva.



Além disso, o 
, em qualquer circunstância e 

independente do nível hierárquico. são informações 
relevantes que ainda não são de conhecimento público.



Caso você não tenha certeza da confidencialidade ou não de uma informação, 
entre em contato com o  ou com a pessoa que emitiu a 
informação.

dados pessoais
proteção destes dados é um dever de todos nós, 

 informações confidenciais não podem ser 
divulgadas, informações 
confidenciais 

uso de informações privilegiadas para a obtenção de vantagens 
pessoais é terminantemente proibido

 Informações privilegiadas 

time de Compliance

Proteção de dados & segurança da informação

#OJeitoLoftDeFazerNegócio 14



Nós atuamos em um ramo que é usualmente utilizado para lavar dinheiro, ou 
seja, pessoas criminosas querem ocultar o dinheiro que veio do crime em 
compra de imóveis. 



Isso quer dizer que temos que estar  quando realizamos as nossas 
atividades e devemos sempre

Na dúvida, fale com o 

atentos
 cumprir os procedimentos de verificação de 

compradores / vendedores. time de Compliance ou use o 
canal #alô_compliance no Slack.

Prevenção à lavagem de dinheiro

15



Se as interações dos Lofters e pessoas parceiras devem ser pautadas pela 
ética e transparência, as interações com agentes e órgãos públicos também!



Na Loft, funcionários dos cartórios são considerados agentes públicos, assim, 
as orientações nessa seção são aplicáveis às interações com eles também!  

Nunca vamos prometer, pagar ou receber propina ou praticar qualquer conduta 
lesiva a quem quer que seja, em especial à Agentes Públicos, sob qualquer 
forma, por qualquer razão, em qualquer contexto, independentemente de 
quem estiver envolvido. 



Também é proibido o uso de terceiros para prometer, oferecer ou receber 
vantagem indevida (com objetivo de ocultar o real destinatário do benefício ou 
vantagem). Entendemos vantagem indevida como bens, presentes, brindes, 
vagas de emprego, almoços/jantares ou serviços com o objetivo de conseguir 
algo que normalmente não conseguiríamos sem isso.



Interagimos diariamente com alguns tipos de agentes públicos (funcionários 
cartórios, por exemplo) para tratar de questões operacionais e corriqueiras. 
Para essas interações, vamos sempre usar as ferramentas de comunicação 
oficiais da Loft (email Loft e calendário) para registrar as interações. Nesses 
casos, o Lofter pode participar sozinho.

Interações com agentes públicos

#OJeitoLoftDeFazerNegócio 16



Caso você interaja com Agentes Públicos para tratar de temas não corriqueiros 
ou operacionais, você deverá interagir com a presença de mais um Lofter 
(nunca compareça a reuniões sozinho) e, além de usar as ferramentas   
ferramentas de comunicação oficiais da Loft (email Loft e calendário), deverá 
comunicar tal interação ao time de Compliance no canal #alô_compliance no 
Slack.

#OJeitoLoftDeFazerNegócio 17



Caso você receba pedido ou oferta de vantagem indevida,  
 negue tal pedido de 

forma expressa e direta, e informe imediatamente o 

tanto nas interações
corriqueiras quanto nas pontuais com Agentes Públicos,

time de Compliance ou 
através do canal #alô_compliance no Slack.

As relações com as nossas pessoas parceiras devem ser guiadas pelos valores 
da Loft e cumprir as regras apresentados neste Guia.



Todos os relacionamentos da Loft com pessoas parceiras 

 inclusive apresentando cláusulas de cumprimento 
das leis anticorrupção e de proteção de dados aplicáveis, bem como deste 
Guia.

devem seguir as 
diretrizes de compras (com arquivo dos documentos necessários) e estar 
formalizados em contratos,

Pedido ou oferta de vantagem indevida

Interações com pessoas parceiras
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Relação com investidores

#OJeitoLoftDeFazerNegócio 19

Nos relacionamos com os nossos investidores com transparência e nossas 
informações são corretas, precisas e reais. Protegemos o interesse dos 
investidores nos assegurando de que as informações sejam tratadas com sigilo 
e prevenindo sua utilização indevida. Além disso, buscamos adotar 
mecanismos de controles internos e desenvolver políticas e práticas para a 
identificação e gerenciamento de riscos legais e reputacionais.



Conte com o Time de 

Compliance!

Entre em contato pelo Alô Compliance, direto com o Time de Compliance ou no canal 
#alô_compliance no Slack

https://loft.clickcompliance.com/reporting-channel

