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Respeito, transparência 
e valorização das 
pessoas são a base 
do nosso sucesso.

Código 
de Ética 
HERC



2 3

Introdução

Ao longo de mais de cinco décadas de existência, a HERC foi se 
reinventando e desenvolvendo novos produtos. O desafio que 
vem sendo cumprido a cada dia é que a empresa, em constante 
evolução, não se afaste por um segundo sequer do que lhe é 
mais estimado: seus princípios e seus valores. No decorrer de 
todos estes anos, destacamos um fator sempre presente no dia 
a dia da empresa: a ética e transparência nas ações e decisões. 
Neste momento consolidamos estes conceitos exemplificando-
os através do Código de Ética da HERC, também seguido pelo 
Instituto HERC.

Este material traz expresso os deveres de cada um, abordando 
o conjunto de regras que regem a nossa convivência no dia a 
dia de trabalho. Entendemos que estas diretrizes refletem os 
valores da empresa, entre eles o respeito e cumprimento dos 
procedimentos. Segui-los deve ser algo natural e não forçado. 
O Código de Ética da HERC, além de refletir valores corporativos, 
também serve de base para nossa vida pessoal, através de ações 
simples, mas que fazem toda a diferença em nosso cotidiano.

O presente código é o norteador do comportamento esperado 
pela HERC, de modo que as ações de cada um estejam sempre 
em coerência com este documento. Tal aspecto constitui-se 
como premissa fundamental para o momento atual e para o 
futuro da empresa, para que não somente nós, mas as próximas 
gerações encontrem aqui um ambiente correto, ético e saudável 
para se trabalhar. Isso é responsabilidade de cada um que 
escolheu fazer parte desta equipe! 
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Conheça nossos norteadores estratégicos: Importância do Código de Ética 

• Bom humor
• Cultura de qualidade
• Disposição para o novo
• Ética e transparência
• Rentabilidade

• Respeito mútuo
• Satisfação do cliente
• Segurança no ambiente de trabalho
• Sustentabilidade
• Valorização das pessoas

Ser reconhecida como uma empresa inovadora que oferece 
soluções práticas para o dia a dia.

Melhorar a vida das pessoas, produzindo e oferecendo 
produtos acessíveis de alta qualidade.

A ética e transparência nas ações e decisões, como 
um dos valores da HERC, está presente na elaboração 
deste código, já que através dele, de uma forma clara 
e simples, exemplificamos posturas e ações dentro da 
empresa pautadas por estes princípios. Os exemplos 
aqui mencionados dizem respeito à conduta relacionada 
ao colega de trabalho, aos gestores e de forma geral às 
pessoas com as quais convivemos na empresa.   

Este processo inicia no Recrutamento & Seleção de 
nossos profissionais, por isso buscamos pessoas nas 
quais os seus próprios valores estejam em consonância 
com os da HERC.  

Passamos grande parte de nosso tempo no ambiente 
de trabalho, então acreditamos que é responsabilidade 
de todos nós colaborarmos para um clima em que haja 
convivência saudável e respeito às diferenças. Este 
material contempla as principais práticas ou princípios de 
conduta, por isso, surgindo qualquer dúvida a respeito de 
questões descritas abaixo, ou outras que não estejam aqui 
mencionadas, procure o comitê do Código de Ética. 

Além disso a empresa compromete-se a proteger a 
confidencialidade das pessoas envolvidas em denúncias 
realizadas. 

Missão 

Visão

Valores
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PRÁTICAS RELACIONADAS AO CONVÍVIO NA 
EMPRESA E CLIMA ORGANIZACIONAL

Respeito às pessoas

A HERC compromete-se a tratar todos de forma justa e 
manter as práticas de trabalho baseadas no respeito mútuo. 
É de nossa responsabilidade propiciar condições de trabalho 
seguras e saudáveis, com qualidade de vida, apoiando o 
desenvolvimento profissional da equipe. 

É premissa da HERC estimular atitudes positivas nas relações 
cotidianas entre os colaboradores, lideranças e suas equipes, 
visando um clima organizacional saudável.

O respeito entre as pessoas é fundamental para que haja um 
clima harmonioso no ambiente de trabalho, por isso, cada um 
de nós deve tratar e ser tratado com respeito e dignidade, 
com suas individualidades e diferenças sendo preservadas e 
respeitadas. Esta forma de tratamento também se estende aos 
terceiros que prestam serviços nas dependências da empresa. 
Não toleramos qualquer atitude gerada por preconceitos 
relacionados à raça, cor, sexo, religião, orientação sexual, 
classe social, idade, estado civil, posição político-partidária 
ou qualquer tipo de incapacidade física ou mental dirigida a 
qualquer pessoa. Não são permitidos atos de assédio sexual 
ou moral, ofensas ou intimidações a colegas, fornecedores, 
clientes ou visitantes. 

Responsabilidades de todos 

• Zelar pela integral aplicação das diretrizes contida neste 
código de ética, acusar o recebimento deste manual e 
confirmar que seguirão as premissas aqui contidas através 
de assinatura do protocolo anexo;

• Agir com a conduta ética orientada neste material, para 
que seu comportamento seja adequado e de acordo com 
as normas da empresa, independentemente de suas 
atribuições e responsabilidades;

• Reprovar, não estimular e reportar ao comitê de ética 
qualquer ação que promova a criação de um ambiente de 
trabalho hostil, intimidador e ofensivo. 

Objetivos

Reunir os principais norteadores para as ações e decisões 
dos colaboradores através do código de ética transmitindo 
de forma clara quais são os comportamentos adequados 
no desempenho das atividades profissionais.

Ao divulgar à equipe HERC estes preceitos acreditamos agir de 
forma harmônica com os nossos valores, criando assim uma 
cultura organizacional baseada na valorização do ser humano. 
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Crescimento profissional e igualdade 
das oportunidades

Uso do uniforme e vestimentas na empresa

Mídia e redes sociais

O desempenho e o potencial de cada um são parâmetros 
que contribuem para o crescimento profissional. Além do 
feedback frequente com a gestão, aplicamos periodicamente 
a ferramenta de gestão de performance com o objetivo de 
desenvolver o potencial e fazer o adequado reconhecimento.  

O uso de um uniforme dentro do ambiente de trabalho 
transmite organização, higiene, padronização e segurança. 
Esses elementos são essenciais para todas as funções e 
atividades. Para saber vestir-se adequadamente quando for 
trabalhar, indica-se utilizar o bom senso, evite exageros: tanto 
para o formal, quanto para o despojado. Evite vestimentas 
curtas, lingerie à mostra e acessórios/brincos chamativos.

Camisetas promocionais (Imama, Instituto Câncer Infantil, 
etc.) somente são permitidas nas sextas-feiras.

De segunda à quinta-feira e sábado, o uso do uniforme é 
obrigatório, camisetas com logo da HERC são consideradas 
como uniformes.

É dever de todos os colaboradores zelarem pela imagem 
institucional, reputação empresarial e produtos da empresa. 

Todos os colaboradores devem contribuir para a criação e 
preservação de um ambiente saudável, não fomentando a 
propagação de informações sem comprovação (boatos). As 
dúvidas devem ser esclarecidas junto aos gestores de cada área 
ou RH.

Os novos colaboradores devem ser bem recebidos por todos. 
Assim, devem ser tratados de forma respeitosa para que 
possam integrar a equipe e conviver da melhor forma possível. 

Há terceirizados que convivem diariamente conosco, como os 
que prestam serviço de vigilância, atendimento no restaurante 
e transporte, de modo que eles devem ser tratados, 
igualmente, com respeito. Este também se aplica a terceiros 
que prestam eventuais serviços. Brigas e agressões verbais nas 
dependências da empresa, tampouco no transporte fornecido 
por ela não serão permitidos.

Faz parte do bom relacionamento na empresa que cada um 
possa cumprir suas atividades, então não são permitidas as 
seguintes atitudes: descansar em horário de trabalho, além 
disso cada um deve realizar o seu intervalo de acordo com o 
que rege o contrato de trabalho. 

No final deste material constam as medidas cabíveis em caso 
de descumprimento das regras citadas. 
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Saúde e Segurança no Trabalho

Um dos valores da HERC é proporcionar um ambiente seguro 
aos seus colaboradores, investindo em medidas de controle 
de riscos ocupacionais, além de fornecer equipamentos de 
proteção individual e coletiva, recursos e capacitações.

O comprometimento com a Saúde e Segurança é ressaltada 
com a premissa de que cada colaborador é responsável pela 
sua segurança e dos seus colegas. Relatar situações inseguras 
que tenham identificado e buscar a resolução das mesmas são 
exemplos desse compromisso. Com atitudes e comportamentos 
seguros tornamos o ambiente agradável e seguro para se 
trabalhar. Seguir as normas de segurança significa, antes de 
tudo, preservar a própria integridade física e moral! 

Conflitos de interesse 

Um potencial conflito de interesse surge quando nos 
envolvemos, direta ou indiretamente, em situações que podem 
influenciar nossas decisões profissionais. Todo colaborador 
deve comunicar seu gestor imediato sobre quaisquer situações 
que possam implicar conflito de interesse.

Caracteriza-se como conflito de interesse o relacionamento 
entre gestor e subordinado. Além disso, é vedado, dentro 
das dependências da empresa ou no transporte fretado, 
qualquer espécie de manifestação de cunho afetivo, 
decorrente de relacionamentos amorosos, envolvendo 
contato físico e manifestações verbais.

É permitida a contratação de familiares de colaboradores, 
desde que siga o processo seletivo determinado pela área de 
Recursos Humanos e que não haja vinculação hierárquica*, 
ou ainda, atividades que tenham conflito de interesse. 

* Casos excepcionais devem ser avaliados pelo grupo gestor. Todas as 

indicações serão tratadas com condições iguais aos demais candidatos. 

A HERC possui como meta o acidente zero, e neste sentido disponibiliza 
todos os equipamentos de proteção e recursos necessários para o 
desenvolvimento das atividades seguindo os padrões de segurança. 
Em contrapartida exigimos que cada colaborador faça uso dos 
equipamentos acima e não coloque a si e/ou colega em situação de 
risco. Havendo descumprimento deste dispositivo a empresa tomará 
as medidas cabíveis conforme legislação. 

Na área fabril e centro de distribuição não é permitido o uso de 

fones de ouvido e celular.Comercialização de produtos nas dependências da empresa: 

Não é permitida a venda e/ou comercialização de qualquer tipo 
de mercadoria ou atividade que configure ganho pessoal nas 
instalações da empresa ou transporte fretado.

Cabe aos nossos colaboradores, quando utilizarem a internet 
e interagirem por mídias sociais, diferenciar claramente entre 
comunicação pessoal e comunicação empresarial autorizada.
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Meio Ambiente

Uso dos Recursos da empresa e telefonia

A HERC não renuncia à sua responsabilidade Socioambiental, 
sendo assim desempenha suas atividades preservando ao 
máximo o meio ambiente e seus recursos não renováveis. 
Investimos em equipamentos com maior eficiência 
energética, reaproveitamos a água, destinamos os 
resíduos e promovemos campanha de conscientização de 
preservação ao meio ambiente. Todos os colaboradores têm 
a responsabilidade também de seguir as recomendações 
da empresa, evitando a geração de resíduos, descartando 
corretamente, evitando desperdício de água e luz. 

Os recursos disponibilizados em prol da empresa aos 
colaboradores deverão ser utilizados no interesse da HERC. 
Exemplos de recursos cujo uso particular não é autorizado: 
insumos do processo produtivo, levar ferramentas para 
reparos em casa, levar materiais e utensílios de trabalho para 
benefício próprio, etc.

A HERC compromete-se em disponibilizar os recursos 
adequados para que cada colaborador possa desenvolver o 
seu trabalho. 

PRÁTICAS RELACIONADAS AOS RECURSOS 
DA EMPRESA E GESTÃO DE INFORMAÇÕES  

A HERC poderá monitorar o uso destes recursos, a fim de 
identificar práticas que não estejam de acordo com estes 
procedimentos. 
Todos os recursos disponibilizados devem ser preservados, 
evitando a quebra ou extravio. É importante fazer o uso 
apropriado, ou seja, para propósitos do negócio. Bens e 
recursos da empresa devem ser protegidos de perda, dano, 
furto, uso inadequado ou ilegal.

Segurança da informação e propriedade intelectual 

Os colaboradores da HERC devem zelar para que as informações 
de propriedade da empresa sejam devidamente protegidas e 
não possam ser acessadas por pessoas não autorizadas. 

Por isso, é necessário que todas sejam armazenadas e 
processadas em ambiente seguro, que todos os envolvidos 
compartilhem da responsabilidade pelos processos de 
segurança e garantam a integridade, a disponibilidade e a 
confidencialidade dos ativos de informação. É vedado aos 
colaboradores da HERC, sem autorização da empresa:

a) utilizar ou repassar a terceiros informações confidenciais 
de propriedade intelectual da HERC, de seus fornecedores 
ou clientes;

b) utilizar ou repassar segredos de indústria, processos, 
produtos, marcas, fórmulas, tecnologias, know how (conjunto 
de conhecimentos práticos), invenções, aperfeiçoamentos, 
sistemas, arquivos eletrônicos, direitos autorais.
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c) divulgar ou utilizar inadequadamente informações 
privilegiadas e/ou relevantes da Empresa com o objetivo de 
obter vantagem pessoal ou em benefício de terceiro;

Colaboradores que têm acesso aos computadores e sistemas 
devem ter atenção especial ao usar os recursos de TI oferecidos 
pela HERC, como o e-mail e o acesso à internet. Não é permitida 
a transmissão ou acesso a conteúdo inadequado - aquele 
contrário a este código de ética. O uso pessoal é permitido, 
desde que seja ocasional e limitado. O uso privado nunca 
pode afetar sua produtividade no trabalho, portanto, não é 
permitido conversas constantes através do e-mail corporativo 
para fins que não sejam relacionados ao trabalho. 

PRÁTICAS RELACIONADAS À INTERAÇÃO 
COM PÚBLICO EXTERNO 

Relacionamento com Fornecedores:
O relacionamento com nossos fornecedores da HERC deve se dar 
da seguinte forma:

• Contratar fornecedores que atendam aos critérios fiscais, 
previdenciários, de saúde e segurança exigidos pela 
legislação vigente;

• Assegurar-se de que todos os fornecedores respeitam 
a legislação trabalhista, não fazendo uso de trabalho 
infantil e/ou análogo ao trabalho escravo;

• Estabelecer relacionamentos isentos de favorecimentos, 
(sejam eles para o próprio colaborador ou fornecedor);

• Não solicitar e/ou aceitar qualquer tipo de presente, 
benefícios ou vantagens de qualquer espécie e natureza de 
fornecedores como por exemplo compensações financeiras, 
mercadorias, viagens de lazer, e quaisquer outros serviços 
oferecidos. A Exceção seria brindes como canetas, chaveiros, 
cadernos ou assemelhados de valor similar a estes;

• Não contratar fornecedores que tenham vínculo familiar com o 
responsável pela tomada de decisão técnica e comercial na HERC. 
Não é permitido que o próprio colaborador seja fornecedor;

• Certificar-se que todos os fornecedores respeitam a 
legislação ambiental e adotam atitudes compatíveis com o 
respeito ao meio ambiente;

• Representar a empresa firmando contratos e outros 
documentos somente quando lhe for conferida tal atribuição 
e/ou tiver poderes legais de representação da empresa;

• Manter a confidencialidade dos dados do fornecedor 
e assegurar-se de que ele mantenha confidencialidade 
quanto à informações da HERC;

A HERC preza por práticas éticas no desenvolvimento, 
negociação e gerenciamento de todas as suas atividades 
comerciais, tratando com respeito todos os fornecedores, sem 
privilégios ou discriminação de qualquer natureza.

Relacionamento da HERC com as comunidades

O relacionamento da HERC com as comunidades se dá através 
das ações planejadas e realizadas pelo Instituto HERC, por meio 
da atuação dos voluntários e de seus representantes legais.
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Relacionamento com a administração pública
A relação com a administração pública e seus agentes deve 
ser baseada na integridade e transparência em concordância 
com a Lei 12.846/13 (Lei Anticorrupção). 

Notificação de Conduta Ética
Os colaboradores que tem dúvidas sobre este código, ou 
ainda, que queiram relatar alguma situação contrária ao que 
rege o código, devem dirigir-se ao comitê de ética* através do 
Portal RH - na tela de login.
* O comitê é formado pelo Grupo Gestor:
• Gerência Comercial;                           • Gerência Industrial;
• Gerência de Controladoria;               • Gerência de TI;
• Gerência de Recursos Humanos.

É de responsabilidade de cada um notificar imediatamente ao 
superior hierárquico e/ou área de Recursos Humanos, ou ainda, 
o canal de Ouvidoria/denúncia sobre quaisquer situações 
potencialmente contrárias aos princípios éticos da HERC, 
ou que sejam ilegais, irregulares ou duvidosas, garantindo 
o tratamento confidencial às informações prestadas pelos 
colaboradores, sem risco de qualquer retaliação ou represália 
que tenham sido feitas de boa-fé.  

Em caso de situações que possam ser tratadas em sua área, a 
solicitação poderá ser feita com cada gestor.

Penalidades

Este código reafirma o compromisso da HERC em buscar os 
mais altos padrões de conduta ética. Esperamos de nossos 
colaboradores a mesma postura descrita no presente manual, 
que passará a fazer parte dos contratos de trabalho. 

O não cumprimento de qualquer dispositivo desse código 
ou ainda com má fé comprovada, está sujeito qualquer 
colaborador, independentemente de seu nível hierárquico, 
às penalidades aplicáveis que serão definidas de acordo com 
a gravidade da ocorrência, podendo envolver advertência, 
suspensão, rescisão contratual por justa causa ou outras 
medidas cabíveis conforme legislação vigente.

Em caso de dúvidas ou contribuições para este 
documento, entre em contato com o seu gestor, 
ou ainda, com a área de Recursos Humanos.



18

Termo de Compromisso e Adesão ao Código de Ética 

Nome completo: ....................................................................................

Cargo/função:................................................ Matrícula: ....................

Setor: ............................................ Data admissão: ......../......../........

Entendo que o presente CÓDIGO DE ÉTICA reflete o compromisso 
de profissionalismo e transparência. Comprometo-me a 
cumpri-lo integralmente em todas as minhas ações no 
trabalho. Eu reconheço ter recebido um exemplar do Código 
de Ética da HERC e estou de acordo com seu conteúdo, me 
comprometendo a seguir e cumprir todos os dispositivos e 
temas abordados e definidos por ele. Compreendo que é minha 
responsabilidade respeitar as políticas, práticas e normas 
estabelecidas no Código de Ética HERC.  Compreendo, também, 
que este material foi desenvolvido para servir como guia para as 
políticas da empresa na condução de seus negócios e constitui 
um adendo ao contrato individual de trabalho.

A omissão de um fato que contrarie o presente Código de Ética 
poderá considerar o omissor cúmplice ou conveniente com a atitude, 
podendo a empresa aplicar as penalidades previstas em lei. 

A assinatura do Termo de Compromisso e Adesão ao Código de 
Ética HERC é expressão do livre consentimento e concordância 
no cumprimento desses princípios.

Data: ........./........../..........                      Assinatura do colaborador

.                                                           ...................................................
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