
Ver dade - Som os honestos e hum ildes ? colocam os a verdade acim a de quaisquer  ganhos pessoais.

Respon sabi l i dade - Responsabi l izam o-nos m utuam ente ? cada um  de nós assum e responsabi l idades 
independentem ente de nosso papel  ou nível  h ierárquico.

Pr opósi to - Envolvem os todas as par tes in teressadas pra que possam os constru ir  um  propósi to 
com par t i lhado ? evi tam os vi tór ias de cur to prazo que possam  com prom eter  o sucesso futuro.

In tegr i dade - Fazem os o que dizem os ? nossas ações rot ineir as e o nosso discurso são consistentes.

Com un i cação - Buscam os e escutam os di ferentes pontos de vista ? toda opin ião pode ser  im por tante.

Tal en to - Recom pensam os o caráter  ? contratam os e prom ovem os de acordo com  o nosso objet ivo e os 
nossos valores. 

Aber tu r a - Estam os aber tos e dispostos a aprender  ? podem os ser  vulneráveis e não ter  todas as 
respostas.

 

Tr an spar ên ci a - Rejei tam os agendas ocul tas ? Som os tr ansparentes sem pre que possível .

Respei to - Respeitam os uns aos outros ? encorajam os as perguntas e cr iam os um  am biente l ivre de 
m edo onde prospera a inovação.

Com pr een são - Celebram os o nosso sucesso ? reconhecem os e anal isam os nossos fr acassos com  
em patia e aprendem os com  am bos.

Segur an ça - Denunciam os o com por tam ento ant iét ico e as prát icas cor ruptas ? perm it im os que ser  
honesto seja seguro, sem  que haja m edo de represál ias.

Acom pan ham en to - Defin im os e aval iam os nosso desem penho em  relação ao nosso objet ivo e os 
nossos valores ? e m edim os am bos.

Translat ion provided by: Raphael Loschiavo Cerdeira, Legal & Compliance Manager for the Central 
America and the Caribbean region at Samsung Electronics Latinoamérica

 

 TAP is a program of Trust Across America-Trust Around the World and its global Trust Alliance. 

             For more information contact Barbara Brooks Kimmel, CEO Barbara@trustacrossamerica.com

Prepared in collaboration with the Trust Alliance, the world?s largest group 
of trust scholars and practitioners, the Trust Alliance Principles (TAP) can be 
applied and practiced in any organization of any size. By adopting TAP, 
trust is built one person, team, project and organization at a time. 
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