OS VALORES
do grupo de empresas
Handtmann

PREFÁCIO
O grupo de empresas Handtmann possui uma
excelente reputação internacional de soluções
Arthur Handtmann (Presidente do Conselho Consultivo) e
Thomas Handtmann (Gerente da Holding)

técnicas em vários mercados. Nosso principal
objetivo é garantir a continuidade, a longo prazo,
do grupo de empresas como empresa familiar
independente.
Com esta estratégia, o Conselho Consultivo e a
Gerência da empresa gostariam de expressar
valores compartilhados, que caracterizam o
pensamento e a ação, e que são obrigatórios
para todos os colaboradores.

Agimos com responsabilidade e
nos esforçamos para o sucesso
econômico.

Como empresa queremos e precisamos ganhar
dinheiro suficiente para garantir a continuidade
do nosso grupo de empresas. Ao mesmo tempo,
devemos levar em conta as necessidades dos
nossos funcionários e das pessoas ao nosso
redor em nossas atividades de negócios. Rejeitamos a busca imprudente de lucro.

RENTABILIDADE

INOVAÇÃO
Percebemos ideias para o
futuro. Excelente tecnologia
orientada para o cliente.

Como uma empresa de tecnologia, nós nos
esforçamos para nos orientarmos para o futuro,
com soluções orientadas para o cliente e de
qualidade impecável, tanto em nossos produtos
como em nossos projetos e processos. Estes
devem satisfazer as expectativas das pessoas
que os utilizam. Isso inclui os nossos parceiros
de negócios, funcionários, candidatos ou fornecedores.

Nós fazemos o que falamos e
somos previsíveis em lidar uns
com os outros.

Nossas palavras e ações caminham juntos. O
que falamos e fazemos deve ser verdadeiro e
confiável. Isto é autêntico e nos torna credível
e cria confiança – sozinhos e também com os
clientes, autoridades, candidatos, fornecedores
e todos aqueles com quem estamos em contato.

VERACIDADE

ECONOMIA
Somos cuidadosos com os
recursos de todos os tipos e
usamos conscientemente.

Para nós, economizar significa evitar desperdiçar. Nós usamos o tempo, o trabalho, o dinheiro,
as máquinas, as ferramentas, a energia, as
matérias-primas e outros recursos de forma
ponderada e produtiva. Nós não entendemos o
conceito de economia como mesquinhez: em
vez disso, nós gostamos de colocar os nossos
recursos para usar quando for necessário ou
benéfico.

Estamos no mesmo nível dos
nossos parceiros comerciais
e respeitamos suas opiniões e
comportamentos.

Valorizamos a todos por igual. Todas as pessoas
do grupo Handtmann e todos aqueles com quem
trabalhamos têm o mesmo valor. Dessa forma
se cria a base para respeitar os pontos de vista
e comportamento dos outros. Respeitar não
significa necessariamente estar de acordo. Mas
se trata de ouvir o outro, sem preconceitos e
tratá-lo com apreço.

IMPARCIALIDADE

HONESTIDADE
Colocamos nossas opiniões
abertamente e também dizemos com franqueza coisas que
não são tão agradáveis.
Falamos com os outros, não sobre os outros.

Nós não divulgamos tudo o que sabemos; em

Quando algo não nos agrada, surgem os con-

particular, informações confidenciais e segre-

flitos, tentamos buscar uma conversa franca

dos comerciais. Mas tudo o que falamos deve

e clara também com nossos parceiros. E na

ser verdadeiro, factual e preciso.

Handtmann todo mundo tem direito de dar sua
opinião abertamente e com respeito.

Confiamos uns nos outros,
transferimos responsabilidades e concedemos a liberdade
necessária.

A confiança mútua é a base da nossa colaboração. Sobre esta base nós delegamos as tarefas
a outras pessoas e deixamos uma margem de
ação adequada para elas em função da tarefa,
os fatores de determinação e habilidades. Delegação de tarefas também significa acompanhar
e apoiar o outro no seu processamento orientada
para alcançar os objetivos.

CONFIANÇA

COOPERAÇÃO
Somos solidários uns com os
outros e trabalhamos de forma
eficaz para o sucesso de todos.

Somos solidários uns com os outros de de tal
forma que os outros sejam solidários conosco.
Juntos pretendemos alcançar nossos objetivos
de forma consistente para o Grupo Handtmann.
Além dos limites de nossa equipe, departamentos, divisões e empresas que trabalham conosco
em benefício de todo o Grupo Handtmann.
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