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A reputação de uma empresa é um de seus bens 

mais valiosos, pois ela estabelece a qualidade dos 

relacionamentos da empresa entre seus colaboradores, 

acionistas, clientes, fornecedores, representantes, 

distribuidores, comunidade e público em geral. No 

intuito de manter a unicidade de valores e objetivos, 

o Grupo ASA decidiu revisar o Código de Ética, que 

deve orientar o colaborador no cotidiano da empresa. 

É de suma importância que você entenda, vivencie e 

multiplique os princípios aqui descritos.

Contamos com você!



APLICAÇÃO
E RESPONSABILIDADE

O Código de Ética deve promover uma conduta de 
integridade e transparência entre todos os colaboradores 
do Grupo ASA. A gestão do Código de Ética é de 
responsabilidade do Comitê de Ética, formado pelo Diretor 
Executivo, Gerente de RH e Supervisor de Auditoria. Para 
assegurar a eficiência e aplicação dos procedimentos 
contidos nesse Código, o Comitê avalia, julga e gerencia 
as ocorrências de violação, tomando as medidas cabíveis. 
O Código passará por revisão periódica e as alterações 
apresentadas serão sempre comunicadas a todos os 
colaboradores.
O Código de Ética deve promover uma conduta de 
integridade e transparência entre diretores, sócios, 
funcionários, fornecedores, clientes e demais partes 
interessadas. Faça a leitura com atenção, em seguida 
assine e entregue ao RH o Termo de Responsabilidade e 
Adesão ao Código de Ética.



VALORES
DO GRUPO ASA

Conhecer os aspectos da cultura do Grupo ASA facilita o 
entendimento do Código de Ética. A Integridade no Ato 
de Fazer é o alicerce dos nossos valores. Por isso foque os 
resultados e os alcance de forma ética.
Nossos Valores
• Integridade no Ato de Fazer

Fazer o certo, sempre. Nunca se esquecer de nossos limites 
éticos ou de segurança.
• Simplicidade nos Relacionamentos

Agimos de forma prática, direta e informal.
• Atitude de Dono nas Decisões

Nosso resultado é o resultado da empresa. Nossas decisões 
sempre refletem isso e cada centavo conta.
• Mão na Massa no Trabalho

Somos uma empresa onde todos têm que suar a camisa e 
dar o exemplo.
• Consumidor como Nosso Chefe 

Buscamos ser a melhor escolha para nosso consumidor, 
através de uma relação baseada na transparência, no 
diálogo e no respeito.
• Resultados Sustentáveis

Nosso esforço deve ser otimizado para atingirmos nossos 
objetivos com sustentabilidade na lucratividade do 
crescimento contínuo.



SOBRE OS NOSSOS
RELACIONAMENTOS

Ambiente de Trabalho

É no ambiente profissional que passamos a maior parte de 
nosso tempo. Em razão disso, é fundamental manter um 
bom relacionamento, o espírito de equipe, criar um clima 
saudável, prazeroso e motivador. Respeite o próximo, 
colabore com o trabalho em equipe, pois valorizamos  
a diversidade e a inclusão, uma vez que todos devem ser 
tratados de forma justa.

O Que é Proibido

• Toda e qualquer forma de preconceito (racial, sexual, 
religioso e/ou social).
• Toda e qualquer forma de discriminação e assédio (moral, 
sexual, etc.).
• Usar, vender, adquirir, portar ou transportar álcool  
e outras drogas ilícitas, nas dependências ou em veículos 
da empresa. Lembramos que o uso de bebidas alcoólicas  
só é permitido nas cerimônias financiadas pela empresa.
• Provocações, brincadeiras de mau gosto, agressões 
verbais e outras do gênero, que possam levar a confronto 
físico.
• Fazer uso das dependências da empresa, fora do horário 
de trabalho determinado, sem prévia autorização.



• Fazer uso de celular no ambiente de fábrica/expedição, 
com exceção da utilização por colaboradores que possuem 
o celular da empresa.
• A venda de produtos ou realização de qualquer trabalho 
ou serviço para ganhos pessoais, nas dependências do 
Grupo ASA.
• Levar para fora das dependências da empresa material 
interno, inclusive informações sobre as operações da 
mesma, ainda que você tenha participado da construção 
ou do desenvolvimento.
• Fazer cópia de informações confidenciais, inclusive 
informações sobre clientes, fornecedores ou material de 
sua área de trabalho, por meio magnético ou qualquer 
outro meio.
• A contratação de familiares: pai, padrasto, mãe, madrasta, 
irmãos(ãs), filhos(as), enteados(as), tios(as) e primos(as) 
em primeiro grau, cunhados(as), sogro(a), genros, noras 
esposo(a) ou companheiro(a). Relacionamentos iniciados 
no ambiente de trabalho devem ser comunicados ao 
Gestor de imediato.
Líder: você deve ser um exemplo de comportamento ético. 
Reconheça o potencial de cada membro de sua equipe, 
forneça condições de igualdade no desenvolvimento 
profissional. As decisões sobre os seus colaboradores 
devem ser embasadas segundo o valor e a contribuição de 
cada funcionário. Não admitimos decisões fundamentadas 
apenas no relacionamento interpessoal. 



RESPONSABILIDADE
INDIVIDUAL

Como colaboradores, somos todos representantes da 
empresa. E como representante, veja o que é obrigatório 
para você fazer. 
• Zele pela imagem do Grupo ASA e proteja o seu 
patrimônio.
• Não realize qualquer reprodução audiovisual no ambiente interno.
• Faça uso de vestimentas adequadas ao ambiente 
profissional. Aos que recebem fardamento, seu uso é 
obrigatório.
• Mantenha a higiene pessoal, utilize os EPI’s, seguindo as 
normas e os procedimentos de segurança e qualidade.
• A integridade, necessidade, privacidade e as expectativas 
dos nossos colegas, consumidores, clientes, acionistas, 
terceirizados, fornecedores, de instituições financeiras, 
comunidade, meio ambiente e governos devem ser 
respeitadas.
• A legislação e os regulamentos internos e externos devem 
ser cumpridos, em todas as suas instâncias.
• Preencha e preserve todos os registros necessários 
aos processos, de maneira que possam ser auditados. 
Não apresente dados forjados para cumprir com metas 
individuais ou da unidade.



O Que é Proibido Sem Autorização 
do seu Diretor/Gerente

• Proteja o que é seu. Você é responsável por guardar 
devidamente documentos e informações que estejam sob 
sua custódia e controle.
• Toda e qualquer informação sobre fato e operação de 
natureza estratégica do Grupo ASA deve ser mantida sob 
sigilo, mantendo a confidencialidade das informações e 
preservando os arquivos e documentos, mediante o prazo 
estabelecido na legislação.
• Informações não oficiais (boatos) de qualquer espécie 
não devem ser propagadas.
• Não tire proveito de informações para obter vantagens 
pessoais e/ou competir com a empresa, pois é proibido 
tomar para si ou direcionar para um terceiro uma 
oportunidade de negócio que tenha sido descoberta 
dentro das dependências do Grupo ASA.
• Assuntos pertinentes ao Grupo ASA devem ficar 
restritos ao ambiente de trabalho. Evite comportamentos 
inadequados em público quando estiver usando roupas, 
acessórios ou veículos com a logomarca da empresa ou de 
uma das nossas marcas.

• Fazer seminários, visitas técnicas, palestras ou trabalhos 
acadêmicos sobre o Grupo ASA.



USO DA
PROPRIEDADE
E DA TECNOLOGIA

Bens de propriedade do Grupo ASA, incluindo sua 
tecnologia, bem como de propriedade do cliente, que 
tenham sido fornecidos à empresa para cumprimento 
de contrato, devem ser protegidos por cada colaborador 
contra perdas, danos e/ou uso indevido, de acordo com 
o Termo de Responsabilidade assinado pelo usuário, na 
entrega dos dispositivos de informática.

Internet, E-mail, Telefonia Fixa e Móvel

Nossos sistemas de comunicação (internet, e-mail, 
telefonia fixa e móvel) são de exclusividade da empresa 
e não poderão ser utilizados para fins pessoais ou para 
outro fim que infrinja o Código de Ética. As comunicações 
originárias por esses meios são de propriedade do 
Grupo ASA, cabendo ao mesmo o direito de utilização e 
divulgação em caso de litígio ou investigação legal.



CLIENTES/CONSUMIDORES, 
FORNECEDORES,
DISTRIBUIDORES/REPRESENTANTES, 
CONCORRÊNCIA E ACIONISTAS

Presentes e Pagamentos

• É proibido oferecer presentes a clientes, fornecedores, 
distribuidores, representantes e outros, como também 
deles receber.

• Os brindes só devem ser aceitos nos casos de presentes 
e hospitalidades razoáveis, legítimos e autorizados, que são 
brindes institucionais de pequeno valor, compatíveis com as 
boas práticas de negócios (canetas, bonés, camisas, agendas, 
etc.). Presentes fora desse padrão devem ser devolvidos. Na 
impossibilidade da devolução, devem ser encaminhados para 
sorteio entre os funcionários em eventos corporativos ou 
doados a uma instituição de caridade definida pela área de 
RH. Especificamente nas ações realizadas pelo Marketing, que 
remetam à possibilidade de recebimento de ingressos para 
shows, palestras, feiras comerciais, blocos de carnaval, estes 
deverão ser direcionados a sorteios entre os colaboradores 
sempre que houver disponibilidade.

• Despesas com clientes/fornecedores devem seguir as 
regras contratuais e/ou os regulamentos internos.



• Materiais, suprimentos, equipamentos e serviços devem 
ser adquiridos de fontes qualificadas, competentes  
e responsáveis. Tais aquisições devem ser realizadas sob  
o princípio da concorrência, sempre que praticáveis,  
o que deverá ser feito baseando-se em preço, qualidade, 
serviço e em outros fatores semelhantes.
• É proibido qualquer ato que caracterize suborno  
e corrupção para efetuar acordos de qualquer tipo que 
sejam considerados ilegais perante a legislação, com o 
objetivo de ganhar ou manter um contrato, obter  um 
certificado ou uma licença, garantir o pagamento  de 
uma fatura, evitar uma multa ou penalização, liberar 
mercadorias, levar vantagem sobre o concorrente e etc.

Conflito de Interesses

Nós, colaboradores, não devemos permitir que interesses 
individuais ou familiares exerçam influência direta ou 
indireta nos negócios do Grupo ASA.
• Ter considerável participação, individual ou familiar, em 
uma organização que negocie ou deseje negociar com o 
Grupo ASA.
• Ser leal à empresa, defendendo os legítimos interesses, 
fundamentando seu comportamento em atitudes que não 
signifiquem riscos para a empresa.
• Os conflitos de interesse, reais ou potenciais, podem ser 
resolvidos de forma satisfatória para o colaborador e para 
a empresa, mas isto depende da divulgação na íntegra por 
parte do gestor de todos os detalhes importantes e de sua 
discussão de forma aberta e transparente com o Comitê 
de Ética.



Clientes/Consumidores

A Grupo ASA oferta produtos que atendem aos mais altos 
padrões de qualidade, pois a satisfação de nossos clientes 
e o respeito aos direitos dos consumidores são o nosso 
maior compromisso.
• Nossos clientes merecem todo o nosso respeito e toda a 
nossa atenção.
• Seja aberto às sugestões apresentadas pelo cliente, realize 
as ações adequadas, fornecendo o melhor tratamento 
possível.
• Os clientes/consumidores são o alicerce da nossa 
empresa. Devemos atendê-los com cordialidade, eficiência 
e sinceridade.
Os consumidores que entram em contato com o Grupo 
ASA devem ser encaminhados para o SAC, que funciona 
de segunda a quinta das 8 às 18h, e na sexta, das 8 às 17h.
Contatos: 08007071088 ou falecom@asanet.com.br

Fornecedores, Distribuidores e Representantes
Os fornecedores, distribuidores e representantes do Grupo 
ASA são nossos parceiros. Devemos ter um relacionamento 
pautado no respeito, na confiança e na perpetuidade.
• Esperamos a melhoria contínua da qualidade de 
trabalho da parceria com os fornecedores, distribuidores 
e representantes.
• Todos os parceiros devem ser tratados com igualdade, 
independentemente de seu porte ou sua localização 
geográfica.
• Respeito à dignidade humana, ética e preservação do 
meio ambiente devem fazer parte de nossas práticas de 
gestão.



• Busque parceiros compatíveis com os padrões éticos e 
de preservação do meio ambiente.
• Qualquer solicitação de uso do nome ou de marcas do Grupo 
ASA por fornecedores, distribuidores e representantes, 
em canais de comunicação internos e externos, deve ser 
encaminhada para o Marketing Institucional do Grupo ASA.
• Não consentimos o trabalho infantil ou qualquer outra 
forma de trabalho compulsivo em nosso negócio.

Concorrência

• O Grupo ASA busca sempre superar e apresentar maior 
qualidade que seus concorrentes, com honestidade e 
justiça, pois acredita na concorrência leal. Vantagens 
competitivas devem resultar de uma performance superior 
e não de acordos e negócios antiéticos ou ilegais.
• O Grupo ASA tem a certeza de que industrializa os 
melhores produtos nos segmentos em que atua. Por 
isso estimula o consumo de seus produtos por seus 
colaboradores, o que funciona como forma de valorização 
do que produz.

Acionistas

• Os interesses dos nossos acionistas e investidores devem 
ser assegurados pela solidez financeira do nosso negócio. 



COMUNICAÇÃO:
MARKETING 
INSTITUCIONAL

Conduzir nosso relacionamento com transparência  
e respeito é uma atitude fundamental para garantir uma 
imagem coerente com nossos valores, além de divulgação 
correta de dados, projetos e eventos.

• As publicações referentes ao Grupo ASA devem ser 
verdadeiras e estar em total acordo com a legislação.
• Comunicações inadequadas podem resultar em danos 
ao nome e à imagem do Grupo ASA. Portanto, direcione 
as abordagens para área de Marketing e não forneça 
informações sem a prévia autorização.
• Informe imediatamente à área de Marketing qualquer 
veiculação inadequada de dados ou notícias que afetem  
a imagem do Grupo ASA.



ASSOCIAÇÕES
E ENTIDADES DE CLASSE

O Grupo ASA não tem nenhuma participação em 
organização política, mas reconhece a legitimidade destas 
entidades, respeita suas iniciativas e práticas. 

• Nossos colaboradores têm direito de participar de 
atividades políticas e dos partidos de sua escolha. Mas, em 
hipótese alguma, podem utilizar horário de trabalho, lista 
de clientes, recursos e bens da empresa, assim como nossa 
marca comercial para finalidades políticas.



MEIO AMBIENTE,
SOCIEDADE E COMUNIDADE

O Grupo ASA é comprometido com a proteção do meio 
ambiente e a conservação dos recursos naturais de forma 
responsável, garantindo que os resíduos gerados nos 
processos sejam tratados e descartados sem danos ao 
meio ambiente.

• É dever dos colaboradores cumprir com as leis e 
regulamentos ambientais.
• O Grupo ASA apoia ações voltadas para cidadania 
por meio do desenvolvimento, defendendo os direitos 
humanos, os princípios da justiça social e o meio ambiente.
• Desenvolve, promove e apoia programas de consciência 
e educação ambiental em prol da comunidade e do meio 
ambiente.
• Despertamos em nossos colaboradores o uso racional 
dos recursos naturais, a preservação do meio ambiente, a 
reciclagem e o descarte correto dos resíduos.



REGISTROS
CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Todos os registros e contas devem ser pautados na 
ética, honestidade e transparência.  Nossa empresa é 
sólida, confiável e consciente de suas responsabilidades, 
buscando sempre seus resultados de maneira justa, legal 
e transparente.

• Os registros devem transparecer todos os componentes 
das transações, pois é nosso compromisso fazer uma 
apresentação honesta e franca dos fatos.
• A responsabilidade pelas informações divulgadas é tão 
somente dos colaboradores envolvidos, que devem prezar 
pelo refinamento e veracidade de todas as transações.
• Cultive padrões profissionais adequados na documentação 
de assuntos contábeis e financeiros.
• Conheça e aplique as leis e regulamentações. Sempre que 
julgar necessário, solicite aconselhamento legal.



VIOLAÇÃO
AO CÓDIGO DE ÉTICA

O colaborador do Grupo ASA deverá agir de acordo com 
os valores e princípios da empresa, cumprir as políticas, as 
leis e os regulamentos aplicáveis, bem como respeitar os 
direitos humanos fundamentais das outras pessoas. 
As violações ao Código de Ética devem ser reportadas, 
imediatamente, ao Comitê de Ética. As situações de 
violação determinadas por ele são passíveis de sanções 
disciplinares, inclusive de desligamento e aplicação de 
medidas judiciais.





TERMO DE 
RESPONSABILIDADE 
E ADESÃO AO 
CÓDIGO DE ÉTICA

Eu,____________________________________________
___________________________(nome completo, legível), 
portador do documento_________________________ (RG 
ou CPF), declaro que recebi cópia, li, entendi e concordei 
com o Código de Ética da ASA, apresentado a mim na data 
descrita abaixo.
Comprometo-me a reportar por escrito, imediatamente, 
no verso deste termo, qualquer situação na qual eu possa 
estar envolvido(a) e que, de alguma forma, contrarie o 
presente Código.
Responsabilizo-me, a partir de então, a cumprir todas as 
normas constantes neste Código de Ética, ciente de que as 
violações implicam não só em rígidas sanções disciplinares, 
podendo chegar a medida judiciais, além do desligamento 
da empresa.

________________________________
Assinatura



 OBSERVAÇÕES






