


Este Guia de Conduta do Colaborador é destinado a todos os 
colaboradores do Grupo Hermes Pardini, independentemente 

de nível hierárquico, e aos membros da Diretoria.

Somos uma companhia que valoriza o exercício da Medicina. 
Logo, a atuação dos profissionais da saúde nas dependências do Grupo 
Pardini, em quaisquer de suas regionais e marcas, deve seguir, além do 
nosso Guia de Conduta, os preceitos definidos pelo Código de Ética e 

Conduta de seus respectivos conselhos regionais e/ou federais.

O objetivo deste documento é definir as orientações de conduta associadas 
aos nossos relacionamentos com todos os públicos que compõem o nosso 

ambiente de negócios, envolvendo mas não se limitando a:

Agradecemos a todos os nossos colaboradores pelo desempenho, 
comprometimento e dedicação em sustentar práticas internas

e externas que reforçam a marca do Grupo Hermes Pardini 
como um diferencial para nossos clientes e para o mercado.

Versão: abril de 2018
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Este Guia de Conduta do Colaborador é fruto de uma reflexão que 

envolveu a escuta dos valores de nossos acionistas e colaboradores. 

Esse processo permitiu à nossa empresa, ao longo dos últimos anos, 

acumular experiência e clareza em relação aos princípios éticos que 

queremos reforçar e divulgar entre nossos colaboradores.

Hoje, compreendemos que não basta ao Grupo Hermes Pardini 

formalizar esse compromisso. Ele será efetivo apenas se todos

os colaboradores e demais partes interessadas o legitimarem

em sua prática ética, dia após dia.

Desenvolvimento Humano e Organizacional

GRUPO PARDINI
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A elaboração do Guia de Conduta do Colaborador do Grupo Pardini consolida e formaliza 

a referência de atuação da empresa no relacionamento entre todos os colaboradores e seus 

colegas de trabalho, clientes e fornecedores. 

Com esse instrumento, buscamos avançar na integração das redes de relacionamento, 

compostas por uma grande diversidade de pessoas que, ao realizar negócios, também 

almejam os interesses mais elevados da sociedade. 

Assim sendo, o Guia de Conduta do Colaborador é uma forma de promover transparência 

e compartilhar princípios e valores essenciais para alcançarmos a nossa visão. Este é 

o nosso jeito de ser: procuramos estabelecer relacionamentos que possam criar valor 

econômico, social e ambiental. 

Que este Guia de Conduta do Colaborador, mais do que estabelecer regras, apresente 

orientações quanto à postura de nossos colaboradores, de modo a garantir um 

ambiente de trabalho que preze pelo respeito ao próximo e pelos valores éticos de 

nossa sociedade.

Todas as pessoas que atuam no Grupo Hermes Pardini ou em nome dele devem ter 

clareza em relação ao que acreditamos e ao que devemos ser como organização. É por 

acreditarmos em nossos valores que este Guia, além de conter os posicionamentos 

gerais que o Grupo Hermes Pardini e seus colaboradores devem assumir em cada 

esfera de participação, orienta-nos sobre como contribuir, colocando-o em prática em 

nosso dia a dia.

O Guia de Conduta do Colaborador remete à reflexão acerca da responsabilidade 

individual e coletiva, além da transparência, do profissionalismo e do respeito à ética e 

às leis, para a existência e funcionamento no ambiente social. Sua aplicação reforçará 

a expansão de uma cultura de confiança e integridade dentro da empresa, que 

permita o autodesenvolvimento e a convivência com a diversidade. Todos nós somos 

essenciais para a evolução da companhia: desde o colaborador que está na operação 

até aquele que atua em um nível mais estratégico.

As situações gerais descritas neste Guia são enunciativas e não exaustivas; por isso, seu 

líder, o DHO ou o Comitê de Ética do Grupo Hermes Pardini deverão ser consultados 

a respeito das situações não previstas aqui. Eles poderão orientá-lo sobre o critério a 

ser seguido em cada caso.

Esperamos que este Guia de Conduta do Colaborador seja um pilar para sustentar a 

transparência entre colaboradores e empresa. Esperamos, também, fortalecer a sua 

escolha em participar desse projeto, contribuindo para que sejamos um Grupo cada 

vez mais forte e sustentável.

Victor Cavalcanti Pardini
Presidente do Conselho Administrativo do Grupo Hermes Pardini

Dr. Roberto Santoro
Presidente Executivo do Grupo Hermes Pardini

Apresentação :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 7

Histórico :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 8

1.0. Princípios do negócio ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 10
 1.1. Aspectos gerais :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 11

 1.2. Direcionadores da ação ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12

 1.3. Compromissos :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 12

 1.4. Conflitos de interesse  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 14

 1.5.  Medidas de intervenção    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 15

2.0. Diretrizes relacionadas ao ambiente interno :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 16
 2.1. Direitos humanos ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 17

 2.2. Respeito e tratamento justo  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 17

 2.3. Dedicação ao trabalho :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 17

 2.4. Vestuário :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 18

 2.5. Biossegurança  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20

 2.6. Uso de álcool e drogas  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 20

 2.7. Proteção e segurança :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 21

 2.8. Uso de sistemas informatizados :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 22

 2.9. Uso do veículo plotado  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 24

 2.10. Viagens a trabalho :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 24

 2.11. Recebendo visitantes   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 25

3.0.  Diretrizes para relacionamento com o público externo :::::::::::::::::::::: 26
 3.1. Relações sindicais ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 27

 3.2. Relacionamento com clientes  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 27

 3.3. Relacionamento com o governo, servidores e/ou agentes públicos :::::::: 28

 3.4. Concorrência  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 30

 3.5. Fornecedores ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 30

 3.6. Sócios e acionistas  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 32

 3.7. Brindes e cortesias ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 32

 3.8. Comunidade ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 33

 3.9. Imprensa e publicidade :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 35

 3.10. Trabalhos acadêmicos  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 35

 3.11. Representatividade ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 36

 3.12. Patrocínios ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37

 3.13. Sigilo :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 37

Nosso Canal de Conduta :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 40

Declaração de Conflito de Interesses

Termo de Ciência

6 7



Introdução do 
serviço de apoio 
laboratorial.

1959 2010
1969 2009

1994 2007
1997 2001

1998

Início das 
atividades 
diagnósticas.  

Início do 
negócio como 
Centro Geral de 
Diagnósticos.

Criação dos 
serviços de 
imagem e 
anatomia 
patológica. 

Introdução do 
serviço de vacinação.

Criação da nova 
marca. 

Inauguração do 
Núcleo Técnico 

Operacional.

 Implementação 
de melhores 

práticas de 
governança. 

Criação do 
Departamento 
de Genética 
Humana.

2011
2018

2019
2012

20172013
20162014

2015

60 anos do 
Hermes Pardini.

Lançamento 
do Projeto 
Enterprise.

Abertura 
de capital e 

aquisição do 
Ecoar (MG) e 

do Laboratório 
Humberto 

Abrão (MG).

Início da 
atuação em 

São Paulo 
e aquisição 

do Centro 
de Medicina 

Nuclear da 
Guanabara (RJ).

Diversificação 
de serviços e 
lançamento 

de novos 
produtos de 

cuidados com 
o bem-estar.

Inauguração do 
Núcleo Técnico 
Avançado (NTA) 
de Santana, em 
São Paulo (SP), 
e início das 
atividades de 
Telemedicina.

Aquisições do 
Laboratório 
Padrão (GO) e 
da Diagnóstika 
(SP).

Aquisições da 
Digimagem (SP), 
da Progenética (RJ) 
e do Biocod (MG).

Entrada da Gávea 
Investimentos.

8 9



Princípios do negócio

1.0 - Princípios do negócio

1.0 1.1 Aspectos gerais 

Este Guia tem como objetivo orientar as ações e as decisões de todos os colaboradores do Grupo 

Hermes Pardini, nos diversos níveis de relacionamento empresarial e operacional, incluindo 

estagiários, jovens aprendizes e terceiros. Esse material não visa ditar um comportamento,        

e nem mesmo desrespeitar a individualidade dos colaboradores, mas sim minimizar algumas 

subjetividades nas interpretações. 

Neste Guia estão estabelecidas, antes de tudo, responsabilidades que devem ser assumidas 

por todos que integram o Hermes Pardini. 

Esperamos que os colaboradores sejam guiados pelos seguintes princípios básicos:

• Evitar qualquer conduta que possa desabonar ou colocar em risco a reputação do Grupo 

Hermes Pardini;

• Atuar legal e honestamente;

• Colocar os interesses do Grupo acima de seus próprios ou de outros interesses quando   

tiverem que tomar uma decisão no trabalho.

O Grupo Hermes Pardini reconhece que todas as pessoas têm o direito à individualidade,                  

à privacidade de informações particulares e ao tratamento digno e justo, sem discriminações 

de qualquer espécie. Um ambiente de trabalho saudável e produtivo é alcançado com o reforço 

de cada um. Para isso, confiança, honestidade, integridade e respeito mútuo são princípios 

que devem pautar a conduta de todos.

Manter uma postura íntegra e transparente é algo fundamental em todos os âmbitos de 

nossas vidas. No ambiente profissional, esse tipo de conduta gera benefícios coletivos e torna 

melhor a relação entre colegas de trabalho, acionistas, clientes, investidores, fornecedores, 

governo e sociedade.

Cumprir as leis, regras e regulamentos vigentes nas localidades em que o Grupo Hermes Pardini 

conduz seus negócios é uma responsabilidade que deve ser compartilhada e zelada por todos 

nós. Havendo conflito entre o Guia e as determinações da legislação aplicável, prevalecerão as 

disposições da lei.
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1.2 Direcionadores da ação

O sucesso de toda e qualquer empresa depende da imagem que ela representa, interna ou 

externamente. O Grupo Hermes Pardini conta com os seus colaboradores e parceiros para, 

consistentemente, fazer o que é correto, de maneira adequada, preservando assim sua boa 

imagem. Como alicerce desse objetivo, compartilhamos nossas missão e visão e valores que 

incentivam a busca por nossas metas – entre elas, sobretudo, a atuação pautada pela constante 

e contínua correção.

Compromisso com o resultado

No Grupo Hermes Pardini, acreditamos que tudo pode ser aprimorado para que os resultados 

sejam atingidos. Por isso, é fundamental que cada um possa contribuir para a redução dos 

custos da empresa, combatendo o desperdício de forma criativa e disciplinada. 

O Grupo Hermes Pardini quer que os seus processos, produtos e serviços sejam reconhecidos 

como referências em medicina diagnóstica e preventiva e gerem a melhor experiência para 

seus clientes. 

Para sustentar o compromisso de premiar pelo mérito, vinculando a carreira dos nossos 

colaboradores aos resultados, seguimos critérios de avaliação de competências e de resultados 

nas atividades desenvolvidas. 

Compromisso das lideranças

Todos os colaboradores, especialmente os gestores, deverão promover, a todo momento e em 

todos os níveis profissionais, relações baseadas no respeito pela dignidade dos demais, bem 

como na participação, equidade e colaboração mútua, a fim de contribuir para um ambiente 

de trabalho respeitoso e agradável.

É de responsabilidade dos gestores, por meio do seu exemplo, cumprir, bem como divulgar, 

orientar e fazer com que seus colaboradores cumpram, integralmente, este Guia de Conduta 

do Colaborador, suas diretrizes, normas e procedimentos relacionados.

Caberá ao líder, por meio do exemplo, zelar pela aplicabilidade deste Guia. Não será permitida 

qualquer inobservância aos nossos princípios e valores e/ou assédio no exercício do trabalho.

Compromisso de não retaliação

Em caso de existência de denúncias, será garantido o anonimato, e não admitiremos retaliações 

ou punições contra profissionais da nossa empresa ou quaisquer pessoas que apresentem 

críticas, sugestões, denúncias ou reclamações. Registramos que é inadmissível atos contra 

profissionais que, cumprindo o seu dever, comuniquem uma preocupação por meio dos 

canais competentes.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Assegurar confiança, precisão
e rapidez no auxílio diagnóstico 
e no cuidado com a saúde. 

Tornar-se uma escolha 
inequívoca em apoio 
diagnóstico para clientes 
e profissionais de saúde. 

• Bom humor

• Respeito nos relacionamentos

• Aprendizado em equipe 

• Sustentabilidade 

• Integridade 

• Lealdade 

1.0 - Princípios do negócio1.0 - Princípios do negócio

1.3 Compromissos

Compromisso com a criação de valor

O Grupo Hermes Pardini busca, permanentemente, o aumento da eficiência, da produtividade e 

da competitividade, realizando um constante gerenciamento dos riscos associados ao negócio com 

o objetivo de assegurar geração de valor, diferenciação e remuneração justa e compatível com o 

capital investido por seus acionistas. Todos os nossos procedimentos são realizados conforme os 

mais elevados padrões de proteção à saúde e à segurança.
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1.4 Conflitos de interesse 

A política do Grupo Hermes Pardini referente a possíveis conflitos de interesse é baseada no 

princípio de que o colaborador deverá tomar decisões e agir sempre de maneira idônea, sem 

se deixar influenciar por questões particulares, de familiares ou de amigos que possam afetar 

seu julgamento em relação à atividade na qual ele esteja envolvido – ou seja, deve recusar-se

a promover qualquer forma de favorecimento ou a agir contra os interesses e imagem da 

nossa empresa. Alguns exemplos de situações que caracterizam conflitos de interesse:

• Trazer para o ambiente do Grupo Hermes Pardini atividades externas que desviem a atenção 

do colaborador das suas atividades e prejudiquem seu desempenho (consultorias, negócio 

próprio, aulas, trabalhos escolares etc.);

• Propaganda privada de produtos ou serviços que não estejam relacionados à atividade 

profissional do colaborador no Grupo Hermes Pardini;

• Utilização dos recursos da empresa para venda presencial ou virtual de produtos e serviços 

de qualquer natureza e origem;

• Pressão exercida por colaboradores para que sejam contratadas pessoas de sua família ou círculo 

de amizades fora do fluxo proposto na Política de Gestão de Pessoas, disponível no SE Suite;

• Solicitação de tarefas particulares a subordinados, em caráter obrigatório, que possam 

atrapalhar o desempenho profissional.

Não é permitida a realização de “bolão” e apostas referentes a campeonatos esportivos, loterias 

etc. que envolvam valores em dinheiro ou premiações nas dependências da empresa, quer 

seja por meio de correio eletrônico ou de quaisquer outros meios. Tal determinação se baseia 

no fato de que essa prática pode ser considerada como uma atividade que promove ganho 

pessoal, conforme explicitado acima. Além disso, poderia eventualmente configurar jogo de 

azar e ser enquadrada na Lei de Contravenções Penais.

1.5 Medidas de intervenção

Os indivíduos que violam o Guia, as leis ou regulamentos aplicáveis ou que se comportam fora 

dos limites deste documento estão sujeitos a consequências que possibilitam: o término do 

contrato de trabalho por justa causa; a destituição, no caso de violações feitas por conselheiros; 

a responsabilização civil e/ou criminal, multas ou penalidades legais aplicáveis. Qualquer 

violação do Guia será revista, de forma justa e equitativa, pela(s) área(s) responsável(is), e será 

aplicada ação disciplinar adequada.

1.0 - Princípios do negócio1.0 - Princípios do negócio

Todas as situações de conflito deverão ser discutidas com o superior 

imediato ou com a Consultoria Interna de Desenvolvimento 

Humano e Organizacional a fim de resolvê-las de maneira justa 

e transparente. É dever de todos assegurar que os conflitos sejam 

solucionados adequadamente!
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Diretrizes relacionadas
ao ambiente interno

2.0 - Diretrizes relacionadas ao ambiente interno

2.0 2.1 Direitos humanos

O Grupo Hermes Pardini honra e respeita todos aqueles que escolheram trabalhar para nós. As 
pessoas trabalham conosco por sua livre e espontânea vontade, não porque foram obrigadas 
a fazê-lo. A empresa não utiliza mão de obra infantil e trabalhos forçados.

2.2 Respeito e tratamento justo

A relação do Grupo Hermes Pardini com seus colaboradores, estagiários, terceirizados e jovens 
aprendizes é pautada pelo profissionalismo e independe do cargo ocupado por cada pessoa. 
Alguns princípios orientam a forma de conduzir tal relacionamento, e devem ser partilhados 
por todos:

a) Todas as relações interpessoais devem se basear, acima de tudo, no respeito mútuo. Por isso, 
não será tolerada no Grupo Hermes Pardini qualquer prática abusiva, como assédio sexual e/ou 
moral, ou tratamento desrespeitoso e/ou agressivo;
b) A individualidade dos colaboradores será respeitada no Grupo Hermes Pardini. Não será aceita 
qualquer manifestação de preconceito e discriminação às escolhas e características pessoais 
(crença religiosa e convicção filosófica ou política, bem como relativas a nacionalidade, gênero, 
orientação sexual, idade, cor, raça, estado civil e/ou deficiência física);
c) É princípio básico de atuação proporcionar as mesmas oportunidades no acesso ao 
trabalho e na promoção profissional. Os colaboradores que participarem de processos de 
contratação, seleção e/ou promoção profissional deverão basear suas atuações e decisões 
nos critérios contidos na Política de Atração e Seleção do Grupo. A empresa deverá manter 
uma postura aberta à diversidade, com o objetivo de identificar as pessoas mais adequadas 
ao perfil e necessidades do cargo a ser preenchido – ou seja, promovendo sempre a 
igualdade de oportunidades.

A empresa possui normas e procedimentos que devem ser seguidos por todos, para que, assim, 
possamos desfrutar de um ambiente de trabalho ético e organizado. Queremos um ambiente 
em que a comunicação seja clara, honesta e oportuna. O Grupo Hermes Pardini se empenha 
para entender, de maneira respeitosa, o ponto de vista de outras pessoas. Como empresa, 
desejamos a diversidade em todos os níveis e esperamos ter um ambiente de trabalho em que 
todos os colaboradores contribuam para desenvolver e incentivar seu potencial.

2.3 Dedicação ao trabalho desenvolvido na empresa

O colaborador tem o direito de conhecer suas atribuições, que lhe serão informadas pelo 
Grupo Hermes Pardini. Contudo, todos devem buscar o aperfeiçoamento de suas habilidades 
e a aquisição de novos conhecimentos, contribuindo, assim, para o seu crescimento 
profissional e pessoal.
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Ao assumir um compromisso profissional conosco, cada colaborador confere ao Grupo 

Hermes Pardini o direito de uso e patenteamento dos resultados do trabalho desenvolvido – 

inclusive os de natureza intelectual, como melhorias técnicas, estudos, projetos, conteúdo de 

treinamento, propostas de melhoria, desenvolvimento de novos produtos, serviços e inventos 

de técnicas e similares.

2.4 Vestuário

Algumas regras básicas devem ser observadas pelo colaborador ao se apresentar publicamente, 

quer seja diante dos colegas de trabalho ou perante clientes externos, autoridades e outros 

públicos com os quais o Grupo Hermes Pardini se relaciona:

• O crachá deve ser utilizado de maneira visível em todas as dependências da empresa;

• Os colaboradores que trabalham em lojas de atendimento devem vestir os uniformes 

concedidos pela empresa. Nesses locais, as mulheres devem se apresentar de cabelo preso e 

maquiagem leve; homens, sem barba. Ambos devem trabalhar de sapatos fechados. Deve ser 

observado o uso de esmaltes, de acordo com a política determinada para cada área da empresa. 

O detalhamento da apresentação pessoal está na política da área (Política de Vestuário do 

Atendimento). Consulte o SE Suite;

• Os colaboradores que trabalham em área técnica devem vestir os jalecos concedidos pela 

empresa por cima da vestimenta pessoal, blusa ou camisa clara e sapatos fechados, além dos 

demais Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), conforme as necessidades do processo e as 

normas de segurança;

• Os profissionais das áreas administrativas devem usar vestimentas condizentes com o ambiente 

empresarial. Não devem ser usados: bermudas, shorts, regatas, chinelos, sandálias rasteiras e 

outras vestimentas que possam afetar a imagem profissional e a segurança do funcionário ou 

que sejam incompatíveis com o ambiente de negócios;

• Quando o colaborador estiver em atividade externa, representando o Grupo Hermes Pardini, 

deverá usar vestimentas mais formais. Nesses eventos, os homens devem usar calça e camisa 

social ou terno e gravata e, as mulheres, conjunto social ou terninho, tailleur ou saia, dependendo 

do grau de formalidade do evento;

• Nas atividades internas, nas quais o contato com o público externo é menor, é possível vestir-se 

de maneira menos formal, porém respeitando as orientações anteriormente citadas;

• Nas festas temáticas, eventos da empresa ou treinamentos nacionais, deve-se utilizar o bom 

senso e os parâmetros acima;

• Adornos ou adereços exagerados não são permitidos, assim como piercings visíveis no rosto.

2.0 - Diretrizes relacionadas ao ambiente interno
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2.7 Proteção e segurança

Será considerado como ativo do Grupo Hermes Pardini todo bem tangível e intangível, 

independentemente do valor econômico ou comercial.

Os ativos do Grupo Hermes Pardini devem ser utilizados para fins exclusivamente do negócio, 

isto é, não será permitida a utilização para fins ou declarações particulares.

É de responsabilidade de cada colaborador a conservação e guarda dos ativos durante a 

vigência do contrato de trabalho e sua respectiva devolução quando da sua extinção.

Os colaboradores devem cuidar das propriedades materiais do Grupo Hermes Pardini e usá-las 

de forma apropriada e correta. Todos os colaboradores devem protegê-las de perdas, danos, mau 

uso, roubo, fraude, desfalque e destruição. Essas obrigações abrangem tanto os ativos tangíveis 

da empresa como os seus ativos intangíveis, que incluem marcas, conhecimento, informações 

confidenciais ou outras de sua propriedade e quaisquer sistemas de informação. Mais detalhes 

podem ser verificados na Política de Utilização de Recursos de TI. 

Limitado ao permitido por lei, o Grupo Hermes Pardini se reserva o direito de monitorar                     

e inspecionar como seus ativos são utilizados pelos colaboradores, incluindo inspeção de 

todos os e-mails, dados, relatórios contábeis e todos os arquivos mantidos nos terminais de 

rede da empresa.

Diversos materiais utilizados no decorrer de nosso trabalho são protegidos por leis de direito 

autoral. Não é permitido reproduzir, distribuir ou alterar materiais próprios e de terceiros cujos 

direitos autorais estejam protegidos por lei, exceto mediante autorização prévia. 

Exemplos de materiais comumente protegidos pela Lei de Direitos Autorais:

• Software;

• Gravações de áudio e vídeo;

• Livros, revistas e publicações especializadas;

• Materiais utilizados em apresentações e treinamento;

• Modelos de gestão, compliance, planejamento estratégico e desenhos de processos.
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2.5 Biossegurança  

São responsabilidades de todos os colaboradores, estagiários e terceirizados: 

• Cumprir as normas internas e externas de biossegurança; 

• Tomar precauções cabíveis quando manusear material biológico, produtos químicos, 

equipamentos elétricos e radiação, entre outros; 

• Colaborar com os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) na 

manutenção das condições de segurança no local de trabalho, no atendimento ao cliente e na 

preservação do meio ambiente; 

• Os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) e 

a Vestimenta de Proteção Individual (VPI) deverão ser utilizados de acordo com as especificações 

de cada área; 

• Profissionais desta área não podem usar esmaltes escuros, porque conhecem os impactos na 

área da saúde;

• É expressamente proibido desenvolver atividades sem o uso de EPI, EPC ou VPI quando 

esses forem condicionantes para a segurança e a biossegurança da atividade ou obrigatórios 

na área;

• O colaborador deve utilizar o EPI de forma correta para garantir sua segurança e a coerência 

dos resultados da atividade exercida;

• Cuidar do EPI é uma responsabilidade de todos os colaboradores. O bom uso, além de 

proporcionar a segurança de cada um, garante a eficácia e a durabilidade do produto. 

Conservar, devolver, guardar e higienizar o EPI são práticas que devem ser adotadas por todos 

no cotidiano. Quando o produto estiver danificado, impróprio para o uso ou com a data de 

validade vencida, o colaborador deve solicitar imediatamente sua troca; 

• Os EPIs deverão ser descartados em recipientes destinados aos resíduos infectantes; 

• Os colaboradores devem ficar atentos às responsabilidades relacionadas à administração 

de resíduos. É de responsabilidade de todos os colaboradores aderir ao gerenciamento de 

resíduos do Grupo Hermes Pardini, participando como agente de transformação.

2.6 Uso de álcool e drogas

Para o Grupo Hermes Pardini, trabalhar sob o efeito de drogas ilegais ou do álcool é considerado 

falta grave, pois consideramos que o consumo de drogas ilegais ou o uso nocivo de bebidas 

alcoólicas compromete a saúde e o desempenho do profissional, expõe a riscos, prejudica o 

ambiente de trabalho e afeta a imagem da organização. Alertamos, ainda, que o uso, o porte 

ou a comercialização de drogas ilegais expõe o seu praticante às penas da legislação em vigor, 

podendo, inclusive, levar à rescisão do contrato de trabalho.
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2.8 Uso de sistemas informatizados

• O Grupo Hermes Pardini tem requisitos específicos sobre o uso de e-mail, internet e intranet 

da empresa, bem como sobre outras fontes de informações eletrônicas, durante o expediente 

de trabalho ou mediante o uso de seus computadores;

• Todos os dados armazenados nos computadores da empresa, inclusive e-mails enviados ou 

recebidos por meio da rede do Grupo Hermes Pardini, são considerados de propriedade da 

empresa, e não de propriedade privada do funcionário;

• Os colaboradores não podem utilizar recursos da empresa para enviar, receber, acessar ou salvar 

informações eletrônicas com conteúdo sexual explícito ou que promovam o ódio, a violência      

e os jogos de azar, bem como para comprar/vender drogas ou armas ilegais;

• Ligações particulares de telefone fixo deverão ser realizadas com a senha individual e 

intransferível. Os valores gerados serão debitados em folha de pagamento;

• Ligações particulares de celular também deverão ser informadas para débito em folha de 

pagamento após o envio da fatura eletrônica, feito pela área de TI; 

• Em áreas técnicas e lojas de atendimento, fica proibido o uso de celular particular. Em casos 

emergenciais, deverá ser comunicada à liderança a espera de ligação urgente e, o aparelho, 

colocado no modo silencioso.
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2.11  Recebendo visitantes

Os visitantes devem ser recebidos com respeito e cordialidade, sempre durante o horário normal 

de expediente, pelos colaboradores previamente autorizados pela liderança de cada área. Esses 

colaboradores autorizados serão responsáveis por acompanhar toda a visita, assegurando 

o trânsito apenas nas áreas permitidas e o respeito às normas de segurança.

São proibidas fotos e filmagens no interior da empresa. Entretanto, se tiverem finalidade 

promocional ou institucional (propaganda, imprensa, eventos etc.), devem ser autorizadas 

previamente pela área de Marketing.

As visitas de estudantes e representantes de universidades devem ser acompanhadas por 

profissional preparado da área de Educação Corporativa, realizadas com a ciência desta ou 

autorizadas pela Diretoria.

2.9 Uso do veículo plotado

O Grupo Hermes Pardini considera os cargos e/ou as atividades de cada área para definir se o 

colaborador terá ou não acesso ao veículo da empresa. As validações de concessão deverão ser 

feitas de acordo com a Política de Veículos e Benefícios e aprovadas pelas diretorias envolvidas. 

Detalhes deverão ser consultados na referida Política.

Para conforto e segurança, nossa empresa trabalha com frota alugada, com fornecedor de 

confiança que se compromete em entregar o veículo plotado com a logomarca da empresa 

e em manter em dia os serviços de manutenção e legalização de documentação. Cada 

colaborador fica responsável pela conservação do veículo, bem como pela responsabilidade 

de dirigir de maneira educada ao representar a imagem da empresa em trânsito, além de 

praticar as regras de direção defensiva e assegurar que:

• Não compartilhará a condução do veículo da empresa com parentes e amigos;

• Não oferecerá carona para qualquer pessoa que não tenha vínculo empregatício com o 

Grupo Hermes Pardini;

• Não frequentará lugares inapropriados e/ou expositivos ou participará de eventos que não 

sejam destinados à empresa com o veículo; 

• Em caso de envolvimento em acidente de trânsito, jamais deixará de prestar socorro e 

esclarecimentos a quem de direito.

2.10  Viagens a trabalho

As despesas efetuadas durante a viagem (hospedagem, locação de veículo, alimentação, táxi, 

pedágios etc.) somente serão passíveis de reembolso mediante apresentação do cupom fiscal 

original ou, quando aplicável, recibo. O Grupo Hermes Pardini não trabalha com o sistema 

de pagamento de diária para os funcionários em viagem, ou seja, a empresa reembolsa 

única e exclusivamente as despesas efetivamente ocorridas e que estejam dentro dos limites 

estabelecidos pela política vigente. Em hipótese alguma haverá reembolso de gastos com 

bebidas alcóolicas.

Em caso de dúvida quanto às regras e normas de viagem, bem como em relação aos itens que 

são reembolsáveis pela empresa, cabe ao colaborador consultar a Política de Viagem, a sua 

liderança ou a Consultoria Interna de DHO. 

2.0 - Diretrizes relacionadas ao ambiente interno2.0 - Diretrizes relacionadas ao ambiente interno
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Diretrizes para relacionamento 
com o público externo

3.0 3.1 Relações sindicais 

O Grupo Hermes Pardini reconhece a importância das entidades sindicais enquanto 
representantes legais dos colaboradores e está pronto para buscar, por meio de negociação 
e diálogo, o melhor acordo entre os interesses destes e os do Grupo, desde que respeitadas a 
sua competitividade e sobrevivência. 

3.2 Relacionamento com clientes

O Grupo Hermes Pardini entende que sua existência está condicionada à escolha da sua marca 
pelo cliente, e que, por isso, cada colaborador, independentemente do cargo ou função, deve 
traduzir em suas atividades os valores dessa organização.
Todo relacionamento cliente-empresa deve ser pautado pela excelência do atendimento 
e pela busca da melhor eficiência operacional. Por isso, as relações com nossos clientes, no 
que se refere a atos e a contratos comerciais, devem visar o atendimento às suas demandas e 
orientar-se pelos seguintes princípios: 

a) Clareza na divulgação das características dos produtos e serviços, seja por meio do serviço 
de atendimento ao cliente ou das mensagens publicitárias em mídia extensiva;
b) Adequação de nossos produtos e serviços à demanda do cliente, visando melhor atender 
suas necessidades;
c) Observância às leis;
d) Manutenção da lealdade e do respeito aos clientes, cumprindo os compromissos assumidos 
e desenvolvendo os serviços com a maior qualidade e agilidade.

O Grupo Hermes Pardini busca atender seus clientes observando as normas de defesa do 
consumidor e regulatórias, bem como as disposições constantes no contrato firmado entre 
as partes. 

A Constituição Federal assegura ao cliente o direito ao sigilo nas comunicações dos resultados 
de exames. Os colaboradores devem estar atentos a essa norma constitucional e garantir o seu 
cumprimento, pois a violação desse direito se caracteriza como crime federal, sujeito a multa e 
prisão. Apenas em caso de notificação por autoridade legal competente, quando a divulgação 
dos resultados for necessária em investigação de interesse público, é que o Grupo Hermes 
Pardini poderá afastar o sigilo das comunicações.

Os colaboradores devem conservar com nossos clientes uma relação pautada pelo respeito e 
pela confiança. Por isso, suas necessidades e patologias apresentadas não devem despertar 
comentários de qualquer natureza, tanto no ambiente interno, quanto fora da nossa empresa.

O Grupo Hermes Pardini não compactua com práticas ilegais ou desleais executadas por clientes.

3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo
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3.3 Relacionamento com o governo, servidores e/ou agentes públicos 

Toda e qualquer situação em que o contrato se faça com a participação do poder público 

deverá ser acompanhada pela Assessoria Jurídica, visto que aborda regras especiais e 

legislações específicas.

Em hipótese alguma será admitido suborno ou pagamento facilitador!

Para efeito dessas definições de conduta, é considerado “agente público” qualquer pessoa que 

exerça cargo, emprego ou função pública ou em entidade paraestatal, incluindo:

• Servidor das esferas federal, estadual e municipal dos três poderes (Executivo, Legislativo        

e Judiciário);

• Funcionários/servidores de empresas controladas pelo governo (empresas estaduais de  

saneamento, Petrobrás, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Aneel etc.);

• Aquele que trabalha para empresa prestadora de serviço contratada para execução de 

atividade típica da administração pública.

Também entram nessa definição agentes de administração pública estrangeira:

• Representações diplomáticas de país estrangeiro ou órgãos e entidades estatais;

• Pessoas jurídicas controladas pelo poder público de país estrangeiro;

• Organizações públicas internacionais;

• Quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função 

pública em órgãos, entidades estatais ou representações diplomáticas de país estrangeiro.

Faz parte da política do Grupo Hermes Pardini conduzir seus negócios com honestidade e 

integridade. A manutenção dessa reputação é vital em nossos negócios e, por isso, temos uma 

abordagem de tolerância zero com relação a quaisquer atos de corrupção. Esperamos que 

todos mantenham a apreensão com esse tema e reportem quaisquer preocupações para o 

Canal de Conduta do Grupo Hermes Pardini.

Todos os colaboradores e representantes que atuam em nome do Hermes Pardini estão proibidos 

de oferecer, prometer, fazer, autorizar ou proporcionar (diretamente ou indiretamente, por meio 

de terceiros) qualquer vantagem indevida, pagamentos, presentes ou a transferência de qualquer 

coisa de valor para qualquer pessoa, seja ela agente público ou não, para influenciar ou recompensar 

qualquer ação oficial ou decisão de tal pessoa em benefício do Hermes Pardini.

O relacionamento institucional com a administração pública deverá ocorrer com maior nível 

de formalização e documentação interna das conversas, comunicações e reuniões.

Em momentos de fiscalização do poder público, o Hermes Pardini fornece as informações 

solicitadas de forma completa, objetiva e tempestiva. 

Todos os colaboradores e representantes devem seguir os programas e leis anticorrupção 

contra a prática de suborno.

As leis anticorrupção não se aplicam somente ao indivíduo que paga o suborno, mas também aos 

indivíduos que agiram de maneira a incentivar o pagamento, ou seja, se aplicam a qualquer 

indivíduo que:

• Aprovar o pagamento de suborno;

• Fornecer ou aceitar faturas falsas;

• Retransmitir instruções para pagamento de suborno;

• Encobrir o pagamento de suborno; ou

• Cooperar conscientemente com o pagamento de suborno.

Nenhum colaborador será penalizado devido a atraso ou perda de negócios resultante de sua 

recusa em pagar suborno.

Não devem ser feitas contribuições em troca de favores para qualquer funcionário público, 

mesmo que o favorecido seja uma instituição beneficente genuína. Doações a instituições 

em que o funcionário público ou algum membro de sua família exerça uma função pública, 

ou ainda feitas a mando de um funcionário público, devem ser formalmente aprovadas pelo 

Comitê de Ética.

Os pagamentos para facilitar ou acelerar ações de funcionários 
públicos podem constituir crime de corrupção, por isso o 
Grupo Hermes Pardini proíbe os pagamentos facilitadores.

3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo
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3.4 Concorrência 

Nosso relacionamento com os nossos concorrentes deve se basear na lealdade e na ética. 

É importante compreender que essas empresas poderão ter outras relações conosco, seja 

como clientes, fornecedores, parceiros ou concorrentes. Em cada uma dessas relações será 

demandada uma postura condizente com a situação. Obter informações sobre o concorrente é 

uma prática casual e será aceita desde que não sejam usados meios escusos para tal. É proibido 

que nossos colaboradores realizem qualquer tipo de atividade profissional paralela que tenha 

relação, direta ou indiretamente, com empresas concorrentes do Grupo Hermes Pardini.

Nas relações com os concorrentes, devemos evitar discutir assuntos ligados ao Grupo Hermes 

Pardini, como políticas de preço, marketing, pesquisas, planejamento estratégico, fluxos 

específicos e projetos para o futuro. 

Os colaboradores do Grupo Hermes Pardini envolvidos em processos de licitação devem 

estar familiarizados com as leis de licitação aplicáveis e cumpri-las. A transparência deve 

ser mantida ao longo de todo o ciclo de compras por meio do cumprimento de todos os 

procedimentos formais aplicáveis e do fornecimento de informações corretas, transparentes e 

não discriminatórias às entidades governamentais tomadoras de decisão.

3.5 Fornecedores  

Todos os nossos fornecedores devem ser tratados com igualdade de condições em todas as 

etapas do processo de contratação, da consulta ao pagamento.

A formalização da parceria com o fornecedor deve ser feita única e exclusivamente pela área 

de Compras/Contratos e Assessoria Jurídica, a fim de assegurar regras e critérios legais.

Nossa relação com fornecedores deve se basear nos seguintes aspectos:

a) Igualdade no tratamento, condução de processos e oferta de oportunidades. Antes de 

fazer qualquer restrição a um fornecedor, deve ser apresentado um embasamento técnico- 

-profissional sólido; 

b) A avaliação das propostas deve ser realizada por meio de critérios objetivos;

c) Deve-se buscar trabalhar com parceiros que estejam em sintonia com os padrões éticos da 

empresa;

d) Negócios com empresas pertencentes a ex-colaboradores devem ser previamente avaliados 

por setor específico ou alta gestão. 

O compromisso assumido entre as empresas do Grupo Hermes Pardini e o fornecedor deve ser 

valorizado por ambas as partes, respeitando os prazos e demais condições de acordo.

Quando a contratação de um fornecedor acarretar a necessidade de divulgação de informações 

confidenciais do Grupo Hermes Pardini, um acordo de confidencialidade deverá ser assinado 

pelas partes.
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3.6 Sócios e acionistas 

O relacionamento com sócios e investidores deve basear-se na comunicação precisa, 
transparente e oportuna de informações que lhes permitam acompanhar as atividades e o 
desempenho da empresa.

O tratamento dispensável aos sócios e acionistas independe da quantidade de quotas e/ou 
ações de que sejam titulares, observadas as restrições legais, e será pautado nos acordos 
formais firmados entre as partes, sempre que existentes.

Mais informações podem ser observadas na Política de Negociação de Ações e Valores 
Imobiliários de Emissão do Grupo Hermes Pardini.

3.7 Brindes e cortesias 

Fica proibido ao colaborador pedir bens de valor material (como quantias em dinheiro e 
presentes) ou favores de clientes, fornecedores ou pessoas que tenham vínculo comercial com 
qualquer uma das empresas do Grupo Hermes Pardini. Dessa forma, você evita interpretações 
errôneas acerca de nossas relações com os clientes, fornecedores ou parceiros. 

O colaborador somente poderá aceitar brindes que façam parte de alguma estratégia de 
marketing, não tenham valor comercial, tenham larga distribuição ou que sejam usualmente 
oferecidos a todos que tenham relacionamento comercial com o parceiro, cliente ou fornecedor. 

Da mesma maneira que o ato de receber, os colaboradores só poderão oferecer brindes 
quando estes estiverem associados à nossa estratégia de comunicação, não tiverem valor 
comercial, forem confeccionados em larga escala, não incentivem o vício e não provoquem 
danos morais, à saúde ou ao meio ambiente. Os jantares e almoços só poderão ser oferecidos 
quando estiverem relacionados às nossas práticas comerciais.

Os colaboradores não devem receber comissões, viagens e vantagens de fornecedores, pois 
essa prática contraria a igualdade de condições e transparência com as quais queremos manter 
nossas relações com o fornecedor. Se alguma proposta for feita a um de nossos colaboradores, 
a área de Marketing do Grupo Hermes Pardini deverá ser consultada para orientações sobre a 
melhor forma de agir.  

A participação em eventos e viagens custeadas por nossos parceiros de negócio será permitida 
quando autorizada pelo diretor responsável pela área do Grupo Hermes Pardini demandante. 
O convite deve ser formalizado por escrito pela empresa cedente.

3.8 Comunidade

Nossa atividade econômica deve estar de acordo com o desenvolvimento de uma sociedade 
sustentável. Cabe a cada empregado fazer a sua parte e zelar pelos seguintes princípios: 

a) Respeito e cuidado com o meio ambiente; 
b) Melhoria da qualidade de vida;
c) Conservação da biodiversidade do planeta; 
d) Minimização do esgotamento de recursos do planeta;
e) Modificação de atitudes e práticas pessoais que atentem contra os princípios aqui relacionados.

3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo 3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo
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3.9 Imprensa e publicidade 

A comunicação e a publicidade do Grupo Hermes Pardini devem ser realizadas com respeito 

à legislação, aos códigos profissionais e aos preceitos éticos vigentes, dentre os quais os 

do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR). A comunicação e a 

publicidade do Grupo Hermes Pardini devem trazer à sociedade informações claras sobre suas 

características, produtos e serviços.

A venda de nossos serviços e nosso marketing devem se pautar pela verdade. Não será aceito 

o uso de declarações falsas ou enganosas sob qualquer argumento.

O Grupo Hermes Pardini possui uma assessoria específica para o relacionamento com os 

órgãos de comunicação, à qual cabe a responsabilidade de divulgar informações relativas às 

suas atividades.

3.10 Trabalhos acadêmicos

Todas as disposições sobre confidencialidade citadas neste material são igualmente aplicáveis 

a trabalhos acadêmicos – inclusive monografias, dissertações e teses – de colaboradores, 

terceiros ou público externo, os quais não poderão conter informações que não tenham sido 

oficialmente divulgadas externamente pela empresa.

No entanto, se esses trabalhos forem de interesse do Grupo Hermes Pardini, poderão conter 

certas informações, desde que previamente aprovadas pela Gerência Executiva de DHO e pela 

Diretoria Executiva. A inclusão de dados financeiros que ainda não tenham sido publicamente 

divulgados pela empresa sempre deverá ter a aprovação prévia do Diretor Executivo de 

Finanças e RI (CFO) do Grupo Hermes Pardini.

3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo
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3.11 Representatividade

Nenhum colaborador está autorizado a prestar qualquer declaração pública ou particular em 

nome de qualquer uma das empresas do Grupo Hermes Pardini, ou em nome de qualquer 

representante deste, sem que lhe tenham sido concedidos poderes para tanto.

3.12 Patrocínios

A Política de Patrocínios e Investimentos Culturais do Grupo Hermes Pardini estabelece as 

diretrizes para decisão de investimentos no âmbito da cultura, do esporte ou outros projetos 

que possibilitem o patrocínio via incentivos fiscais ou parcerias com instituições.

3.13 Sigilo

Nossas informações são bens de extrema importância e valia. Zelar pelo sigilo dos dados das 

empresas do Grupo Hermes Pardini é sinal de comportamento ético e um dever de todos 

na empresa, mesmo após o desligamento da atividade profissional. A utilização de dados 

particulares do nosso negócio deve se restringir, exclusivamente, à execução dos serviços e no 

que se refere às funções de cada um:

a) Para assegurar que pessoas que não tenham ligação direta com uma das empresas do Grupo 

Hermes Pardini acessem nossas informações, é importante que todos sejam cuidadosos e 

discretos. Ciente de que cada pessoa é responsável por seus atos, o Grupo Hermes Pardini 

tomará as medidas cabíveis quando não houver respeito à confidencialidade de nossos dados; 

b) Em nosso dia a dia, temos acesso a várias informações que são de extrema importância para 

o Grupo Hermes Pardini e para os nossos clientes. Tais informações não devem ser usadas 

para a obtenção de vantagens perante o mercado de capitais, outras empresas, instituições ou 

mesmo pessoas físicas;

c) Para otimizar nossos serviços, o Grupo Hermes Pardini possui um sistema informatizado ao 

qual os colaboradores têm acesso por meio de uma senha e sigla. Guardar e manter em sigilo 

seu login é dever de cada um, e o uso indevido dessa ferramenta não será tolerado;

d) Qualquer interferência no sistema do Grupo Hermes Pardini só poderá ser realizada com 

nosso conhecimento e aprovação. Dessa forma, não é permitida a criação de senhas de 

segurança que impossibilitam a auditoria de sistema e o rastreamento de informações por 

pessoal autorizado pelo Grupo;

e) Créditos, bens e serviços do Grupo Hermes Pardini não devem ser utilizados pelo colaborador 

em benefício próprio, de amigos ou familiares; 

f ) O cargo ocupado no Grupo Hermes Pardini não deve ser utilizado para obter vantagens 

pessoais ou para terceiros que sejam do convívio do colaborador; 

g) Em nossos arquivos, guardamos informações sigilosas de diversas pessoas que depositam 

no Grupo Hermes Pardini confiança e credibilidade. O mesmo cuidado e respeito que temos 

com nossas próprias informações devem ser aplicados na administração desses dados.

3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo 3.0 - Diretrizes para relacionamento com o público externo
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Nosso Canal de Conduta 

Todos os colaboradores devem aderir e aplicar o Guia de Conduta do Colaborador no dia a dia 

da empresa. Qualquer atitude que não respeite as orientações deste documento e viole nossos 

princípios éticos deve ser comunicada ao seu superior imediato ou à Consultoria Interna 

de DHO, que tem, dentre as suas atribuições, a competência de receber e dar o tratamento 

adequado ao assunto. Se preferir, o colaborador pode utilizar o Nosso Canal de Conduta para 

a comunicação.

Nesses casos, o Grupo Hermes Pardini assegura a todos o sigilo da identidade, de forma a 

evitar possíveis constrangimentos no ambiente de trabalho. Nossa empresa repudia a prática 

da denúncia vazia, conspiratória ou vingativa. Aqui, a denúncia é valorizada quando o 

profissional tiver conhecimento de fatos, dados ou situações que possam prejudicar nossos 

objetivos, nossos colaboradores ou demais públicos de interesse.

Quando de sua ocorrência, será garantido o anonimato, e não admitiremos retaliações 

ou punições contra profissionais da nossa empresa ou quaisquer pessoas que apresentem 

críticas, sugestões, denúncias ou reclamações. Registramos que é inadmissível atos contra 

profissionais que, cumprindo o seu dever, comuniquem uma preocupação através dos canais 

competentes aqui definidos:

Como o ambiente de negócios é bastante dinâmico, poderão surgir situações que não estejam 

descritas neste Guia. Por isso, deve-se recorrer à Consultoria Interna de DHO para que sejam 

avaliados em conjunto os casos de violação do Guia de Conduta do Colaborador pelos 

empregados e para deliberações sobre dúvidas na interpretação do texto. Os casos de violação 

do Guia por membros da Diretoria serão deliberados pelo Conselho de Administração. 

No Portal de Governança, acessado pela intranet, você tem acesso a outras imagens, textos, 
vídeos e documentos sobre esse assunto.

http://ethicsdeloitte.com.br/grupopardini

0800 721 9587

conduta.pardini@deloitte.com

Escolher o correto é escolher a integridade. Essa atitude faz a diferença!

DECLARAÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSES

No ato da contratação, ou em um momento posterior, deve-se declarar possíveis 
situações de conflito de interesses em seu contrato de trabalho com a empresa:

Tem parentes de primeiro grau (pais ou filhos) que atuam no Grupo Hermes Pardini? 

Tem parentes de segundo grau (irmãos, avós ou netos) que atuam no Grupo 
Hermes Pardini?

Tem atividade profissional paralela?

Se sim, relate abaixo:

Tem algum tipo de relacionamento com algum fornecedor do Grupo Hermes Pardini? 

Tem algum tipo de relacionamento com pessoa politicamente exposta (parente, 
amigo ou conhecido que atua na política e similar)? 

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

Se sim, relate abaixo:

Se sim, relate abaixo:



Termo de Ciência

O Grupo Hermes Pardini está aberto a esclarecer qualquer dúvida acerca dos tópicos deste 

Guia. Todas as questões apresentadas pelos empregados serão respondidas com o devido 

respeito e cuidado. 

Todos os colaboradores deverão assinar este Termo de Ciência; mesmo aqueles que não o 

assinarem estarão sujeitos aos termos da legislação e regulamentação vigentes. 

Todos os colaboradores, ao assinarem o Termo de Ciência, estão cientes da responsabilidade 

por seus atos. Ao adotar qualquer prática não condizente com os mais altos padrões éticos e 

profissionais dispostos neste documento, o colaborador está sujeito às medidas disciplinares 

do Grupo Hermes Pardini, que podem incluir o seu desligamento da atividade. 

O Termo de Ciência integrará a ficha pessoal de cada empregado enquanto ele mantiver 

vínculo com qualquer uma das empresas do Grupo Hermes Pardini e por cinco anos após o 

seu desligamento. 

Nosso Guia de Conduta do Colaborador poderá ser revisado pelos executivos, acionistas e pelas 

áreas de DHO e Controles Internos a qualquer momento. Nesse caso, caberá ao Presidente 

Executivo a validação dessas revisões.

Nome:

Empresa: Matrícula:

Área:Unidade:

ASSINATURA

DATA: / /

Versão: abril de 2018



grupopardini.com.br


