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The H&M Way

 – viver de acordo com os nossos valores e  
diretrizes todos os dias

The H&M way

Neste contexto, independentemente do papel que 
temos na H&M, é fundamental deixarmo-nos 
guiar pelos nossos valores e diretrizes e sermos 
bons modelos H&M em tudo o fazemos. Quando 
fazemos negócios “The H&M way” fazemo-lo de 
forma ética, honesta e responsável e incentivamos 
continuamente os nossos fornecedores e outros 
parceiros comerciais a fazerem o mesmo. O que está 
escrito neste documento é o que todos sabemos 
de cor na H&M mas, uma vez que todos somos 
embaixadores da H&M, gostaria de sublinhar a 
importância dos nossos valores e diretrizes, porque 
são sempre o ponto de partida para a forma como 
agimos. Viver de acordo com eles é fundamental para 
o nosso negócio e para o nosso sucesso a longo prazo.

Karl-Johan Persson
Diretor Executivo H&M Hennes & Mauritz AB

A
H&M está assente sobre bases sólidas. 
O nosso conceito de negócio “Moda e 
qualidade ao melhor preço” é tão claro 
como os nossos valores que se baseiam 

no respeito fundamental pelo indivíduo e incluem 
uma crença firme nos nossos colaboradores. Outros 
valores que partilhamos são somos uma só equipa, 
simplicidade, atitude empreendedora, somos 
conscientes dos custos, linha reta e mente aberta, 
sem esquecer a procura constante por melhorias. 
Estes valores representam o “espírito H&M” e são 
os mesmos valores como aqueles com que o meu 
avô, Erling Persson, fundou a H&M em 1947. 

Hoje somos uma empresa global com muitos 
milhares de colegas H&M servindo milhões de 
clientes. Vimos de muitos meios e nacionalidades 
diferentes, mas não importa quem somos, une-nos o 
espírito H&M e o desejo de dar aos nossos clientes o 
melhor negócio de moda possível – a melhor relação 
de moda, qualidade e preço.

Estamos presentes em vários mercados de todo o 
mundo, expandimo-nos rapidamente e recrutamos 
novos colaboradores todos os dias. Num momento 
como este de forte expansão, o nosso sucesso 
depende mais do que nunca do nosso pessoal. Somos 
todos os dias avaliados pela forma como atuamos e 
como nos tratamos mutuamente, aos nossos clientes, 
fornecedores e outros parceiros, sempre que fazemos 
negócios e interagimos com o mundo que nos rodeia. 

Este documento H&M abrange todas a marcas do Grupo H&M nomeadamente, H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday e & Other Stories.
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Somos uma empresa de moda criativa e responsável, voltada para 
o cliente e assente em valores. Para nós, moda, diversão e ação são 
fundamentais. O que nos define é “The H&M way”: a nossa cultura, 

valores e diretrizes que refletem o coração e a alma da H&M. 

“The H&M way” define quem somos, o que fazemos e como o fazemos. 
É como um quadro de referência através do qual podemos gerir 

continuamente o nosso desempenho, trabalhar em conjunto e incentivar 
novos talentos à medida que crescem e se desenvolvem.

QuEM somos

Oferecemos a todos o nosso conceito de 
negócio – moda e qualidade ao melhor 

preço – e fazemo-lo de forma sustentável – 
hoje, amanhã e no futuro.

O que 
FAzEMOS
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A HISTÓRIA H&M 
– uma paixão infinita pela moda

1947

A história da H&M começa quando Erling Persson 
abre a primeira loja Hennes em Västerås, na Suécia, 
para venda de roupa feminina.

DécADA DE 60

Abre na Noruega a primeira loja fora da Suécia. Em 
1968, o nome muda para Hennes & Mauritz quando 
Erling Persson compra a loja de equipamento de caça 
Mauritz Widforss e adquire na compra um stock de 
vestuário de homem. Foi o início da venda de roupa 
para homem e criança. 

DécADA DE 70

A H&M é cotada na Bolsa de Valores de Estocolmo. 
Abre em Londres a primeira loja fora da Escandinávia. 

DécADA DE 80 E 90

A expansão global acelera para novos mercados como 
a Alemanha, Holanda, Bélgica, Áustria, Luxemburgo, 
Finlândia e França. 

2000

As primeiras lojas nos EuA e Espanha são 
inauguradas em 2000. Nos anos seguintes a H&M 
abre em mais mercados da Europa e também na Ásia. 

2004

A primeira colaboração de estilista convidado 
realiza-se com Karl Lagerfeld. Esta primeira 
colaboração será seguida por muitas mais. A loja 
número 1000 abre em França, em Boulogne-sur-Mer 
perto de Lille. 

2006

Grande expansão das vendas online da H&M. 

2007–2008

Novas marcas são adicionadas ao Grupo H&M. 
Em 2007 é fundada a H&M conscious Foundation, 
uma fundação global sem fins lucrativos. 
Também em 2007, é lançada a nova marca cOS. 
Em 2008 a H&M adquire a empresa de moda Fabric 
Scandinavien AB e, com ela, as marcas Weekday, 
Monki e cheap Monday. 

2010

é lançada a primeira coleção conscious, confecionada 
em materiais mais sustentáveis.
Abre a loja número 2000, localizada em Osaka,  
no Japão. 

2011

é criado o “H&M Incentive Pogram” para todos os 
colaboradores.

2013

São lançadas a nova marca & Other Stories e a  
loja online da H&M nos EuA.  
Abre a loja número 3000, localizada em  
chengdu, china. 

O FuTuRO

A nossa jornada emocionante continua, com a H&M 
a entrar em novos mercados, a desenvolver novos 
conceitos e inovações e sempre com uma paixão 
infinita pela moda.

Desde que o nosso fundador Erling Persson abriu a primeira loja Hennes em 1947, a essência da 
H&M tem sido sempre oferecer aos clientes moda e qualidade ao melhor preço.
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Os nossos valores são a própria essência de “The H&M way”. Estes valores guiam as nossas ações no trabalho  
diário junto com as nossas políticas e diretrizes. Aos nossos valores chamamos “o espírito H&M”.

Estes valores garantem um ambiente de trabalho em que as vias de decisão são curtas, onde todos trabalham em conjunto a um ritmo rápido e onde todos podem contar com 
o conhecimento e a competência de cada um. Individualmente podem parecer óbvios, mas juntos, formam uma cultura que pensamos ser única e diferente de muitas outras 

empresas. Os nossos valores, o “espírito H&M”, deve ser considerado como um apoio, algo para nos fortalecer e usar no nosso trabalho diário. 

OS NOSSOS VALORES – o espírito H&M 

…e a sustentabilidade é uma parte natural de 
tudo o que fazemos

Acreditamos na pessoa

Somos uma só equipa

Melhorias constantes

Linha reta e mente aberta

Atitude empreendedora

Simplicidade

Somos conscientes dos custos
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Como TRABALHAMOS JuNTOS 

uM LOcAL DE TRABALHO INcLuSIVO
Os nossos colaboradores são o nosso sucesso. Estamos 
empenhados em manter um ambiente de trabalho 
inclusivo, onde os direitos humanos são reconhecidos 
e onde nos tratamos com respeito, humildade e 
dignidade. Promovemos a diversidade e a igualdade 
e não toleramos qualquer tipo de discriminação ou 
assédio. A H&M compromete-se a respeitar todas as leis 
laborais aplicáveis, em todos os lugares em que atua. 

TRABALHAMOS EM EQuIPA E LIDERAMOS 
PELO EXEMPLO
O trabalho em equipa é fundamental na H&M e faz 
parte da nossa cultura. Somos sempre movidos pelos 
nossos valores e lideramos pelo exemplo. Os nossos 
responsáveis devem ser sempre modelos e dar um bom 
exemplo em tudo o que fazemos. Na H&M liderança 
significa inspiração, delegação, feedback e motivação. 

Tu cREScES, NÓS cREScEMOS
Ao proporcionar um ambiente de trabalho divertido, 
criativo e dinâmico, todos crescemos simultaneamente. 
O recrutamento interno e a rotatividade no trabalho 
proporcionam grandes oportunidades de evolução. 
Todos somos talentos e fazemos a diferença na H&M. 

SAÚDE E SEGuRANÇA NO TRABALHO
Queremos manter ambientes de trabalho agradáveis e 
sustentáveis em todas as nossas operações. Isso implica que 
tu como colaborador tenhas um local de trabalho seguro. A 
H&M toma medidas preventivas para garantir a segurança 
a longo prazo e a boa saúde dos nossos colaboradores. 
Incentivamos os nossos colaboradores a relatar aos seus 
managers acidentes ou condições de trabalho inseguras.

Acreditamos que os nossos valores comuns geram energia e empenho. Ao proporcionar um local de trabalho 
divertido, criativo e dinâmico, onde o trabalho em equipa é essencial, todos crescemos. Todos os que trabalham na 
H&M são embaixadores da nossa empresa – tudo o que fazemos e dizemos, tanto dentro como fora dela, importa.
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O trabalho em equipa 
é essencial na H&M e 
uma parte natural da 

nossa cultura 

uSA A NOSSA POLÍTIcA DE PORTA ABERTA
A H&M cria locais de trabalho em que a comunicação 
aberta e honesta entre colegas é valorizada e 
respeitada. um dos nossos valores fundamentais é 
“linha reta e mente aberta”. A nossa política de Porta 
Aberta concede a todos a oportunidade de discutir 
aberta e diretamente com os seus managers qualquer 
questão relacionada com o trabalho. 

RELAÇÕES LABORAIS
Acreditamos na importância de ser um bom 
empregador em todos os sentidos, e em trabalhar em 
justa parceria. Respeitamos os direitos dos nossos 
colaboradores de criar ou aderir a organizações 
da sua própria escolha. Acreditamos em relações 
laborais construtivas com os nossos colaboradores 
ou com qualquer organização laboral ou sindical 
que os represente.

PROcuRAMOS A SuSTENTABILIDADE 
EM TuDO O QuE FAzEMOS
A sustentabilidade faz sentido nos negócios e é 
uma parte integrante de tudo o que fazemos. é uma 
responsabilidade que todos partilhamos na H&M e 
onde os esforços de todos fazem a diferença. 

AGIMOS cOM éTIcA E NÃO TOLERAMOS 
cORRuPÇÃO DE FORMA NENHuMA
Guiamo-nos por bons princípios éticos e temos 
tolerância zero para com todas as formas de suborno 
e corrupção, princípios que se encontram claramente 
expressos no nosso programa anticorrupção e no 
nosso código de ética. 

RESPEITAMOS A PRIVAcIDADE, INcLuINDO 
A PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO 
cONFIDENcIAL E ATIVOS DA EMPRESA
A informação sobre a H&M é um ativo importante da 
empresa e proporciona uma vantagem competitiva. 
é fundamental por isso que salvaguardemos toda 
a informação confidencial sobre a companhia. Isto 
inclui tudo, desde contratos aos preços, dos planos 
de expansão à estratégia de marketing, informações 
financeiras a informações pessoais. Significa 
salvaguardar tanto a informação sobre colaboradores 
como dos clientes e respeitar a privacidade de todos.
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– diretrizes comerciais da H&M*

Como lidamos com as  
RELAÇÕES EXTERNAS

Para com os nossos clientes 
ASSuMIMOS O cOMPROMISSO DE OFEREcER 
SEMPRE MODA E QuALIDADE AO MELHOR 
PREÇO AOS NOSSOS cLIENTES
O cliente está sempre no centro de toda a nossa 
atividade, desde o processo de design à experiência 
de compra. compreender e atender às necessidades 
dos nossos clientes é uma preocupação central em 
tudo o que fazemos. Oferecemos moda para todos com 
elevada atenção à qualidade. Queremos que os clientes 
se sintam confiantes de que ao fazerem compras na 
H&M estão a fazer o melhor negócio possível. 

O cLIENTE é uM AMIGO
Sempre que interagimos com um cliente, seja 
nas lojas seja online, desempenhamos um papel 
fundamental na sua experiência da H&M.  
é natural sermos atenciosos e amáveis para os 
clientes. Se um cliente nos pede ajuda, tentamos 
sempre proporcionar-lhe o melhor serviço, 
independentemente do que estivermos a fazer. 

* As diretrizes são aplicáveis a todo o Grupo, mas podem ter de ser adaptadas às leis e regulamentos locais/nacionais. **Câmara de Comércio Internacional.

Todos os dias interagimos com o mundo que nos rodeia em diferentes situações. 
Trabalhar na H&M significa representar a marca H&M todos os dias e fazê-lo 

pondo em prática os nossos valores e diretrizes. Ao seguir “The H&M way” 
nas relações com os nossos clientes, fornecedores, parceiros comerciais e 

outros interessados asseguramos que a nossa comunicação para com estes é 
caraterizada pela abertura, objetividade, acessibilidade e sensibilidade.

negativo possível no meio ambiente. Os nossos 
produtos devem ser duráveis, de fácil utilização, 
bem confecionados, bem cortados, seguros e livres 
de substâncias químicas nocivas. Os clientes 
são pessoas informadas e desejam produtos 
com o melhor design e qualidade, mostrando 
igualmente uma consciência cada vez maior sobre 
sustentabilidade, desde os materiais usados à 
pegada de carbono produzida pelo transporte dos 
produtos para as lojas. Procuramos sempre estar na 
vanguarda da sustentabilidade. A sustentabilidade é 
uma parte importante da nossa oferta ao cliente. 

PARTILHAR A NOSSA MENSAGEM 
cONScIENTE
Acreditamos que é importante comunicar com 
os nossos clientes todas as ações conscientes que 
tomamos. A sustentabilidade é uma parte natural 
de tudo o que fazemos e todos desempenhamos  
um papel na comunicação da nossa mensagem  
aos clientes. 

A NOSSA PuBLIcIDADE é uM cONVITE 
PARA AS NOSSAS LOJAS
usamos diferentes meios de comunicação externos 
para alcançarmos os nossos clientes. O mais 
importante meio de comunicação são as nossas 
lojas, especialmente as montras, e as nossas lojas 
online. A publicidade da H&M tem grande impacto 
e consideramos que é essencial que transmita 
uma imagem positiva e que os modelos retratem a 
nossa moda de uma forma agradável e saudável. As 
imagens publicitárias da H&M não têm o objetivo de 
comunicar um ideal específico, antes uma variedade 
de estilos, atitudes e origens étnicas. As campanhas 
são projetadas para serem claras e simples, com o 
objetivo de informar os nossos clientes sobre o que 
temos de novo na H&M. Todo o nosso marketing 
é uma parte da experiência de loja, tem por fim 
orientar e inspirar os clientes a encontrar os produtos 
certos de moda tanto nas lojas como online. As 
atividades de marketing da H&M cumprem as 
orientações da ccI** para a prática da publicidade.

OFEREcEMOS MODA cONScIENTE ONDE A 
GARANTIA DE QuALIDADE é ESSENcIAL
Ambicionamos comercializar produtos que são 
projetados, produzidos e transportados respeitando 
os direitos humanos e com o menor impacto 
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NÃO TOLERAMOS cORRuPÇÃO E AGIMOS 
SEMPRE cOM INTEGRIDADE
Honestidade, integridade, fair play e transparência 
caraterizam as nossas relações com todos os 
fornecedores, parceiros comerciais e outros 
interessados. Não toleramos corrupção de qualquer 
forma e os nossos colaboradores, fornecedores e 
parceiros comerciais comprometem-se a cumprir 
com o nosso forte código anticorrupção, o código 
de ética. Estamos determinados a garantir que os 
objetivos do código de ética são cumpridos, o que se 
aplica a todas as operações e transações comerciais 
da H&M, em todos os países em que nós e os nossos 
fornecedores/parceiros comerciais operamos. A 
H&M informa, instrui e treina os colaboradores, 
bem como fornecedores/parceiros comerciais para 
garantir a sua conformidade com o código de ética.

MANTEMOS uMA RIGOROSA POLÍTIcA DE 
REcuSA DE OFERTAS
Não aceitamos qualquer tipo de vantagem que 
inclua presentes, independentemente do seu 

tamanho ou valor. A nossa política é, assim, 
clara e fácil de cumprir, não deixando espaço a 
julgamentos subjetivos. 

cuMPRIMOS SEMPRE A LEI
cumprimos todos os requisitos legais aplicáveis e 
convenções internacionais relevantes e esforçamo-
nos por garantir que todas as nossas ações são 
sustentáveis e éticas. 

DEVEMOS EVITAR cONFLITOS DE INTERESSES
Podem surgir conflitos de interesses quando o 
interesse pessoal de um indivíduo compete ou entra 
em conflito com os interesses da H&M. Os nossos 
colaboradores devem por isso evitar qualquer 
situação, real ou potencial, que possa pôr em 
risco a sua integridade. é muito importante que 
nos esforcemos por ter um clima aberto e agir de 
forma transparente e que todos os colegas sintam 
a confiança necessária para informarem sobre 
qualquer eventual conflito de interesse.

Para com os nossos 
fornecedores e parceiros  
de negócio 
A H&M não possui fábricas, em vez disso compra 
produtos de fornecedores principalmente na Ásia e 
na Europa. Trabalhamos em estreita colaboração 
com os nossos fornecedores para garantir que as 
suas produções se encontram em conformidade com 
o Código de Conduta e o Código de Ética da H&M e 
as nossas rigorosas restrições químicas. 

AcREDITAMOS NA cOLABORAÇÃO A LONGO 
PRAzO cOM OS NOSSOS FORNEcEDORES
Acreditamos que as relações comerciais bem geridas 
têm o potencial de se transformar em alianças 
estratégicas de sucesso, baseadas em riscos e 
recompensas partilhadas. Pensamos também que 
essas alianças podem eventualmente resultar numa 
boa e sustentável performance comercial. 

JuNTOS PROcuRAMOS A SuSTENTABILIDADE 
A H&M orgulha-se de realizar todas as suas operações 
comerciais de uma forma sustentável do ponto de 
vista económico, social e ambiental e esperamos o 
mesmo de todos os nossos fornecedores e parceiros 
de negócio. Trabalhamos por isso para promover 
operações sustentáveis entre os nossos parceiros ao 
longo de toda a cadeia de abastecimento. 

RESPEITAMOS OS DIREITOS HuMANOS EM 
TODAS AS OPERAÇÕES 
Mantemos o compromisso de respeitar os direitos 
humanos nas nossas operações, na nossa cadeia de 
abastecimento e nas comunidades onde operamos. 
Procuramos evitar qualquer impacto negativo nos 
direitos humanos e usamos a nossa influência para 
incentivar o seu cumprimento.
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Para com outras partes 
interessadas 
A H&M está empenhada em colaborar mais de perto 
e abertamente com as diferentes partes interessadas. 
Isto inclui fornecer informações transparentes com o 
objetivo de atender às suas necessidades.  

DIÁLOGO E cOLABORAÇÃO cOM TODAS 
AS PARTES INTERESSADAS
Ao longo do ano, a H&M esforça-se por manter um 
diálogo regular com os nossos grupos de interesse, 
tais como fornecedores e os seus empregados, as 
comunidades ao nosso redor, ONGs (organizações 
não governamentais), OIGs (organizações 
intergovernamentais), decisores políticos, colegas 
do setor e acionistas. Fazemo-lo diariamente, por 
exemplo, através de encontros regulares, inquéritos, 
ou através da nossa participação ativa em diversas 
iniciativas de grupos interessados. Procuramos 
ativamente a colaboração com partes interessadas 
a fim de desenvolver o desempenho da H&M como 
empresa e pessoa corporativa. 

ALTA RENTABILIDADE A LONGO PRAzO 
TORNA POSSÍVEL cuMPRIR AS NOSSAS 
RESPONSABILIDADES
Alta rentabilidade a longo prazo é essencial para a 
H&M e também para os nossos acionistas. um elevado 
nível de solvência garante estabilidade e segurança a 
longo prazo para os nossos colaboradores. Lucros e 
uma posição financeira forte permitem-nos cumprir 
as nossas responsabilidades. 

cOMuNIcAÇÃO cORRETA, NEuTRA E 
TRANSPARENTE
A H&M está cotada na bolsa de Estocolmo desde 
1974 e mantemos um diálogo aberto com o mercado 
acionista e com os meios de comunicação. A nossa 
comunicação é correta, neutra e transparente, 
respeitando as leis e os regulamentos vigentes. 
cumprimos as normas de informação estabelecidas 
pela NASDAQ OMX Estocolmo e publicamos 

anualmente um Relatório de Sustentabilidade. como 
base para o nosso relatório de sustentabilidade 
usamos as Diretrizes para Relatório de 
Sustentabilidade da GRI (Iniciativa Global Reporting) 
e o Suplemento Setorial de Vestuário e calçado, assim 
como os Princípios do Pacto Global da ONu. 

cONcORRÊNcIA JuSTA
A H&M está empenhada em promover uma 
concorrência justa e a nossa atividade comercial é 
gerida num clima de mercado aberto.  

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
Os nossos colaboradores que possuem informações 
privilegiadas sobre a H&M devem agir em 
conformidade com todas as normas aplicáveis à 
informação privilegiada. A informação privilegiada 
da H&M é informação que não é do domínio público 
e que é suscetível de ter um efeito significativo sobre 
o preço de negociação das ações da H&M. 

cuMPRIR SEMPRE AS OBRIGAÇÕES FIScAIS
A H&M cumpre as obrigações fiscais e a nossa 
política de impostos reflete sempre o nosso negócio. 

A H&M paga os seus impostos nas datas adequadas. 
Fornecemos sem demora toda a informação 
relevante solicitada pelas autoridades fiscais com o 
objetivo de estabelecer com precisão as obrigações 
tributárias da empresa. O modelo de transação 
interna da H&M está em plena conformidade 
com os Princípios Aplicáveis em matéria de Preço 
de Transferência da OcDE (Organização para a 
cooperação e Desenvolvimento Económico). 

POLITIcA
A H&M não concede contribuições financeiras 
diretas a políticos ou partidos políticos. 

H&M cONScIOuS FOuNDATION – 
uMA DIFERENÇA POSITIVA
Além do trabalho da H&M para impulsionar a 
mudança sustentável na cadeia de valor, a H&M 
conscious Foundation está empenhada em 
estabelecer uma diferença positiva no dia-a-dia  
das populações e comunidades de países onde a 
H&M opera, e fá-lo em estreita colaboração com 
uma variedade de organizações, tanto global  
como localmente. 
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Sabemos que os nossos colaboradores são 
essenciais para o nosso sucesso. Para mostrar o 
nosso apreço, a H&M instituiu o HIP – the H&M 
Incentive Program – que desde 2011 reconhece o 
empenho diário e o compromisso a longo prazo dos 
nossos colaboradores. O programa começou com 
uma elevada doação da família de Stefan Persson. 

Ao fim de cinco anos na empresa, os colaboradores 
começam a beneficiar do crescimento de valor do 
Grupo H&M. Quanto mais tempo trabalharem na 
empresa, mais recebem. é simples e igual para todos 
os que trabalham para o Grupo H&M, em todos 
os países, independentemente do cargo ocupado, 
salário auferido, ou tipo de vínculo laboral. 

Os colaboradores recebem pagamentos do HIP 
quando completam 62 anos. No entanto, a partir de 
2021, podem escolher receber os seus pagamentos 
de uma só vez ao fim de dez anos de trabalho  
no Grupo. 

Informações detalhadas sobre o HIP, incluindo 
projeções e estimativas dos pagamentos estão 
disponíveis no site hm.com ou na intranet da 
empresa, H&M Inside.

Devido a legislações locais os termos e as regras podem diferir em alguns países.

– para todos os colaboradores da H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Código de Ética

Política de Direitos Humanos 

Política de Discriminação e Igualdade 

Política de Diversidade

Política de Assédio 

Política de Segurança 

Política e Procedimentos de Queixa e Reclamações 

Política de Droga e Álcool 

Política de Denúncia 

Código de Conduta 

Política de Sustentabilidade 

Política de Produto 

Política de Compras 

Política de Finanças 

Política Fiscal 

Política de Comunicação 

Política de Publicidade 

como revemos e atualizamos continuamente as nossas políticas 
e diretrizes, algumas das políticas mencionadas acima podem 
ser alteradas ou mudar de nome com o tempo. 

As nossas políticas e diretrizes são aplicáveis a todo o 
Grupo, mas podem ter de ser adaptadas em função de leis e 
regulamentos locais/nacionais. 

Nos códigos e políticas que 
serviram de apoio a este 
documento estão incluídos:


