Orientações sobre o Código de Conduta OTG
A Missão da OTG é a de desenvolver outros líderes, fornecendo um sistema global comprovado
com base na contribuição, honestidade, responsabilidade, integridade e respeito.
A Visão da OTG é a de criar uma organização global única através de trabalho em equipa,
orientação e apoio, capacitar os indivíduos a criar negócios Nu Skin internacionais rentáveis.

Qualquer Distribuidor Nu Skin pode associar-se à OTG, independentemente da sua Linha
Ascendente (upline) ou Patrocinador (sponsor), desde que concorde em respeitar o Código de
Conduta da OTG.
Porque precisamos de um Código de Conduta? O mundo é um espaço muito grande. Para que
possamos aproveitar verdadeiramente o nosso tempo, energia e esforços, precisam de
trabalhar juntos. Nenhuma pessoa tem tempo suficiente, energia e dinheiro para construir um
negócio global sozinho. Quando trabalhamos em conjunto, utilizando os mesmos processos e
sistemas. Com o “System7”, todos podemos ter sucesso!
A OTG é uma fundação e estrutura para a forma como trabalhamos em conjunto, como
interagimos uns com os outros e o que representamos enquanto pessoas. No nosso
“System7”, o sétimo fluxo é “Trabalho de Equipa”. Este documento fornece detalhes sobre o
significado de Trabalhar em Equipa. Como nos comportamos e agimos localmente tem um
impacto global. O guia do Código de Conduta não é só um bom documento, é vital para o
nosso sucesso.
Somos um grupo de profissionais comprometidos a construir organizações de alta
produtividade baseada na ética. Isto significa não roubar, não mentir, não decepcionar, não
fazer subversão silenciosa ou ter acções que, de alguma forma, promovam ou avancem só uma
pessoa à custa de muitas outras.
Estamos também ligados ao Código de Políticas e Procedimentos de Distribuidores Nu Skin.
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A OTG só irá fornecer documentos e ferramentas que são legalmente aprovadas pela Nu Skin.

MEMBROS DA “ONE TEAM GLOBAL” CONCORDAM EM CUMPRIR O
SEGUINTE GUIA DE CODIGO DE CONDUTA.
1. Eu conduzo o meu negócio de acordo com a Visão e Missão da OTG.
Conduzimos o negócio de uma forma honesta, ética e segura. Só recrutamos e trabalhamos
com pessoas e éticas.
O Distribuidor deve informar sempre honestamente os seus prospectos, distribuidores e/ou
clientes em relação ao negócio. Não transmite informações erradas ou promove resultados
irreais relativamente ao negócio ou aos benefícios dos produtos.
O distribuidor deve estar focado em desenvolver uma relação a longo prazo com os seus
prospectos, distribuidores e clientes. A sua satisfação e confiança são a nossa prioridade
número um.
O Distribuidor trata das informações pessoais de um prospecto, distribuidor e/ ou cliente e
trata as mesmas com o cuidado e a confidencialidade devidos.
O Distribuidor deve obedecer as Leis do país no qual se encontra a actuar, além de ser um bom
exemplo no seu ambiente.
2. Eu trato sempre todos os membros da equipa e os seus contactos com respeito.
Tratamos os membros de outra equipa, e os seus contactos, com o mesmo nível de respeito
que gostaríamos que tratassem a nossa equipa e os nossos contactos.
3. Eu empenho em “ser o produto do produto”, de forma a ser o exemplo. Redirecciono os
gastos pessoais, substituindo os produtos concorrentes existentes em nossas casas, por
produtos Nu Skin.
Somos 100% usuários do produto. Isto significa que utilizamos o maior leque de produtos que
seja possível. Damos o exemplo nos nossos negócios, redireccionando os nossos gastos
pessoais para substituir todos os produtos da concorrência, que temos em casa, por produtos
Nu Skin.
4. Eu mantenho uma atitude positiva e encorajadora à imagem da OTG. Demonstro o
respeito pelos outros, evitando o uso de palavras negativas.
Não falamos de forma depreciativa sobre a Companhia, produtos, Linhas Ascendentes
(uplines), Linhas Paralelas (sidelines) ou sobre o Sistema.
5. Eu edifico os patrocinadores e líderes de outros distribuidores e grupos. Encorajo os
colegas a trabalhar no sentido de crescimento e sucesso com os seus líderes. Ajo de forma
responsável, ensinando e liderando através do exemplo. Apoio e encorajo todos os
distribuidores que demonstrem compromisso com este negócio.
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Mantemos uma atitude positiva, leal, alegre e encorajadora que reflecte a nossa crença nos
princípios da OTG, e em nós mesmos.
Edificamos sempre o Patrocinador (sponsor) de outros participantes. Encorajamo-los a seguir o
SUA Linha Ascendente (upline) de forma a maximizar esforços. O sucesso de um individuo não
é determinado pelo seu Patrocinador (sponsor), apenas pelo seu esforço e aperfeiçoamento
pessoal. De qualquer forma, como um bons Patrocinadores (sponsors), sentimos a
responsabilidade de ensinar e conduzir pelo exemplo. Damos o melhor apoio àqueles que
mostram ter o maior compromisso com o negócio.
Comunicamos com respeito. Não menosprezamos as outras pessoas ou o seu negócio. Não
promovemos um “Nome de Equipa”, não trazemos connosco nenhum pin de equipa, crachá,
cachecol ou roupa que exclua os outros. Fazemos, todos, parte da EQUIPA NU SKIN.
Promoção pessoal, de outra Linha Descendente (downline), em particular, ou de alguma
equipa, é inaceitável. Isto também faz parte das Políticas e Procedimentos Nu Skin.
Reconhecemos e falamos sobre o que a Nu Skin reconhece: Títulos Pin, Círculo de Milhão de
Dólares e Embaixadores NTC.
Reconhecemos a contribuição e singularidade dos outros membros da equipa. Reconhecemos
as suas realizações e procuramos comportamentos positivos. Celebramos todas as vitórias,
sejam elas pequenas ou grandes.
6. Eu apresento uma atitude de aprendizagem e desenvolvimento continuados, seguindo as
directrizes delineadas pelos materiais de formação OTG, que se encontram em:
www.otg.global. Para efeitos de duplicação e quando aplicável, só utilizo o material
padronizado e oficial disponibilizado pela OTG.
Apenas utilizamos apresentações, ferramentas e processos OTG, aprovadas pela Nu Skin, para
construir o nosso negócio.
Não damos informações em relação as operações da OTG a nenhum Distribuidor que seja
membro do grupo e que se desvie dos princípios e ética da OTG. Não devemos ajudar no
desenvolvimento de um sistema similar ao da OTG em nenhum país, a não ser que o quadro
de directores globais OTG dê permissão. A violação desta regra pode resultar numa exclusão
imediata da OTG.
Construímos um negócio através de prospecção e recrutamento contínuos, convidando
pessoas a experimentar o estilo de vida Nu Skin, seguindo as normas dos materiais de treino
da OTG, que podemos encontrar em www.otg.global.
Temos uma responsabilidade pessoal de “Consultar” à nossa Linha Ascendente (upline). Temos
total responsabilidade sobre o nosso negócio e plano estratégico.
Não partilhamos informação em relação ao nosso negócio, estratégia, pontos favoráveis, pins
de título, ou qualquer informação sobre a secção de volumes e genologia do “back office” Nu
Skin com ninguém além das nossas Linhas Ascendentes (uplines) directos.
Deixamo-nos treinar, usamos, apoiamos e mantemos os processos OTG.
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Construímos o nosso negócio através de contactos pessoais e círculos de influência.
Aprendemos ao longo do tempo através dos meios de comunicação como emails, paginas web
pessoais, anúncios ou outros métodos que não sejam contacto pessoal, são ineficazes. Além
disso são proibidos pelas Políticas e Procedimentos Nu Skin.
7. Eu não vendo ou compro produtos da Nu Skin no Ebay, na Amazon, nas páginas web
pessoais, ou noutros locais similares on-line.
Estes produtos não trazem a garantia de produto Nu Skin, não geram pontos de volume no
plano de compensação Nu Skin e vão minar a fundação de negócio Nu Skin. Comprar ou
vender estes produtos pode resultar no cancelamento da sua Licença de Distribuição, pela Nu
Skin, e expulsão da OTG.
Além do recrutamento, as actividades de um Distribuidor incluem o desenvolvimento estável
de uma base a longo prazo através da utilização dos programas de encomenda automática
(ADR,ADP e ARO) ou a venda mensal de produtos em mercados onde os programas de
encomenda automáticos não existem.

A actividade de venda de produtos numa loja normal pequena ou grande, usando envio de
email de propaganda, portais comunitários, carrinhos de compra online, paginas web,
anúncios ou outros métodos que não incluam o contacto pessoal, é proibida.
8. Eu apenas recruto aqueles que não estejam actualmente activos na Nu Skin. Nunca
encorajarei distribuidores activos ou já contactados por outros, a mudar de grupo.
Reconheço este ato como um comportamento não aceitável em qualquer circunstância.
8a. Tratamento dos Distribuidores registados:
É expressamente proibido transferir um Distribuidor para outro Patrocinador (sponsor) seja
qual for o motivo (ver Políticas e Procedimentos Nu Skin). Apenas recrutamos outros que não
estejam actualmente activos no negócio Nu Skin. Nunca tentamos aliciar alguém que esta a
desenvolver activamente o negócio a trocar de outro grupo para o nosso grupo. A violação
desta regra resultará numa imediata expulsão da OTG.
8b. Tratamento dos convidados:
É expressamente proibido aliciar alguém que esteja a ser recrutado e tentar convencê-lo a
fazer parte do seu grupo/negócio em vez do grupo/negócio da pessoa que o está recrutar.
Exemplos:
Se um convidado esta a assistir a um evento e foi convidado por outra pessoa, e…
1. A pessoa pede-lhe a si, como orador, para ser o seu Patrocinador (sponsor) em vez
da pessoa que o convidou. OU
2. Você recomenda que o convidado se junte a si ou a sua equipa porque é a equipa
daquele local e vão promover mais suporte (fala a língua do convidado,
compreende a sua cultura, o seu pin de titulo faz de si um melhor Patrocinador
(sponsor)
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Isto é desonesto para com o convidado de qualquer Patrocinador (sponsor),
independentemente de qualquer relação anterior ou conexão que tenha com esse convidado,
ou a falta dela. A única resposta correta é edificar a pessoa que os convidou para o evento e
encaminhá-los de volta para essa pessoa que deverá ser o Patrocinador (sponsor) do
convidado.
Eventualmente no futuro também terá um convidado seu noutra cidade ou país a ouvir outros
oradores que não você… Como gostaria que o seu convidado fosse tratado?
Não pode registar alguém como Distribuidor Nu Skin sem o seu conhecimento e
consentimento.
Lembre-se que não será apenas uma pessoa que irá melhorar ou piorar o seu negócio, a não
ser você mesmo. O mundo é grande o suficiente para todos nos termos sucesso!
9. Eu não me envolvo ou recomendo outras empresas de marketing de rede ou produtos, e
nunca farei uso dos contactos da OTG ou da Nu Skin para promover tais empresas ou
produtos.
Adicionalmente, declaro que não vou, pessoalmente, tirar partido financeiro de todos os
programas de formação, on-line ou off-line, áudios, CD’s, vídeos, livros, etc..
O direito de produzir e vender ferramentas de apoio ao negócio OTG, pertence exclusivamente
à OTG. Qualquer um que transgrida os direitos de autor da OTG ou que participe na
reprodução ilegal de alguma destas ferramentas, esta a cometer uma transgressão legal e
ética, sendo isto motivo para a expulsão imediata da OTG.
10. Eu concordo que as questões ou conflitos só devem ser discutidos com a minha Linha
Ascendente (upline) ou Empresa. Nunca com Linhas Descendentes (downlines) ou Paralelas
(sidelines).
Qualquer informação contida na área de volumes genologia (V&G) da Nu Skin, pretende-se
que seja partilhada apenas com o seu Patrocinador (sponsor) ou Linha Ascendente (upline),
por motivos de consulta de orientação. Partilhar esta informação com Linhas Paralelas
(sidelines) ou Linhas Cruzadas (crosslines) é considerado Cruzamento de Linhas (crosslining).
Não seja desencorajador, não fale de forma desesperada ou negativa sobre o negócio ou
desafios do seu negócio com ninguém a não ser com o seu Patrocinador (sponsor), Linhas
Ascendentes (uplines) ou Gestores de Conta.
11. Eu mantenho um aspecto limpo, elegante e profissional, bem como um código de roupa
adequado e apropriado.
Vestimo-nos de acordo com um vestuário clássico em todos os eventos e encontros de
negócio. Evitamos excessos no vestuário e na aparência. Vestuário ousado é inapropriado.
12. Eu apoiarei todos os eventos recomendados pelo S7 OTG, incluindo apresentações de
negócio, System 7 Workshops, Success Summit Regionais, Success Olympics e Eventos Nu
Skin.
Os eventos OTG serão publicados em www.otg.global.Qualquer evento publicado nesta página
web é uma reunião ABERTA, e por isso qualquer distribuidor ou convidado pode assistir.
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Qualquer receita retirada destes eventos será depositada na conta bancaria do Conselho de
Liderança Local. Este dinheiro nunca devera ser gasto para benefícios ou custos pessoais.
Os eventos apenas utilizarão estandartes, apresentações e materiais com a marca OTG.

INCUMPRIMENTO DO CODIGO DE CONDUTA
No caso de uma disputa entre distribuidores, o primeiro passo será os mesmos se
encontrarem e encontrarem uma solução. Se estes não conseguirem encontrar uma solução,
as respectivas Linhas Ascendentes (uplines) Diamantes Azuis ou Team Elite’s desses
Distribuidores deverão tentar encontrar uma solução. Na hipótese de permanecer alguma
disputa mal resolvida, esta deverá ser encaminhada para o Grupo CORE Nacional/Regional e
depois ao Quadro Global de Directores da OTG.

INCUMPRIMENTO DAS POLITICAS E PROCEDIMENTOS NU SKIN
Os incumprimentos das Politicas e Procedimentos da Nu Skin serão direccionados pela OTG da
seguinte forma:
1. No primeiro incumprimento, o Distribuidor responsável pelo incumprimento
estará num período de provação de 6 meses desde a data que a Nu Skin o declare.
Durante este período de provação, o Distribuidor não terá o privilégio de estar em
palco nos eventos OTG.
2. Em caso de segundo incumprimento, desde a data que a Nu Skin o declare, o
Distribuidor não será bem-vindo, nem participará dos eventos OTG.
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