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A Metalúrgica Hassmann S.A., empresa atuante no mercado desde 1955, onde prevalece a 

valorização do ser humano, o respeito e a preservação do meio ambiente, a relação de comprometimento 

e responsabilidade entre a empresa e seus colaboradores, estabelece um Código de Conduta Ética, para 

nortear o comportamento moral da Organização. 
 

 A Direção e os Colaboradores, familiarizados com este Código de Conduta Ética, estabelecem 

práticas, no ambiente de trabalho, e com seus clientes, fornecedores e subcontratados, assegurando o 

cumprimento destes preceitos éticos. 
 

 
 

PRESENTES E BRINDES 

A Metalúrgica Hassmann S.A. e seus colaboradores não podem aceitar ou oferecer presentes e 

brindes de seus fornecedores, clientes ou subcontratados. 
 

PAGAMENTOS INDEVIDOS 

A Metalúrgica Hassmann S.A. e seus colaboradores realizam negócios com alto padrão de 

integridade e dentro dos limites da lei, assegurando a não aceitação de subornos e propinas, assim como, 

oferecer subornos, propinas e pagamentos similares a terceiros com ou sem vínculo com a nossa empresa. 
 

MÃO-DE-OBRA INFANTIL/ESCRAVA 

A Metalúrgica Hassmann S.A. cumpre as leis vigentes em todas as esferas, não utiliza e recrimina 

o uso de mão-de-obra infantil, escrava ou involuntária. 
 

REMUNERAÇÃO E JORNADA DE TRABALHO 

A Metalúrgica Hassmann S.A., cumpre todas as leis trabalhistas e normas vigentes, em relação a 

remuneração e jornada de trabalho. 
 

DISCRIMINAÇÃO 

A Metalúrgica Hassmann S.A., apoia a diversidade e oportunidades iguais de emprego, 

cumprindo as leis locais em vigor referentes à discriminação. 
 

MEIO AMBIENTE 

A Metalúrgica Hassmann S.A., respeita e protege o meio ambiente, realizando suas operações de 

acordo com os requisitos de seus Clientes, leis e normas em vigor, no âmbito municipal, estadual, federal 

e demais países com quem trabalha.  
 

FONTE DE MINERAIS – MINERAIS DE CONFLITO 

A Metalúrgica Hassmann S.A. atende a Política de Minerais de Conflito de seus Clientes, cujos 

requisitos incluem informações referentes a fonte e a origem dos Minerais de Conflito, que eventualmente 

compõem e são fornecidos nas peças / materiais.  
 

SAÚDE E SEGURANÇA 

A Metalúrgica Hassmann S.A., tem o compromisso com a segurança e a saúde de seus 

colaboradores, realizando suas operações de acordo com as leis e normas vigentes, assim como, fornecer 

um ambiente de trabalho seguro, apoiando a prevenção de acidentes e minimizando os riscos de saúde. 
 

INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS 

A Metalúrgica Hassmann S.A., cumpre as leis e normas vigentes referentes às informações 

pessoais, proprietárias e confidenciais, assim como, em relação a proteção, uso e divulgação de 

informações de seus colaboradores, fornecedores, clientes e subcontratados. 
 

 

 

 

DENÚNCIA ANÔNIMA, QUANTO ÀS CONDUTAS IMPRÓPRIAS 

A Metalúrgica Hassmann S.A., tendo em vista a sua Reponsabilidade Corporativa (Item 5.1.1.1 – 

IATF 16949:2016), encoraja todos os funcionários, que porventura tenham testemunhado algum ato 

impróprio, que denunciem o fato, anonimamente, por meio do telefone 51 3754 1135, a fim que sejam 

tomadas as devidas atitudes, para eliminação de eventuais práticas impróprias.  


