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1. Introdução

Na busca incessante de mecanismos para 

cumprimento de sua Missão e Visão, o Senac-DF 

elaborou este Código de Ética para orientar as 

ações e explicitar a postura social a todos com 

quem mantém relações.

Este Código de Ética e compromisso social, 

bem como, o comprometimento da gestão 

com sua disseminação e cumprimento, 

são bases de sustentação da instituição 

socialmente responsável. A formalização 

dos compromissos éticos é importante para 

que a instituição possa se comunicar de 

forma consistente e consciente com todos 

os parceiros, promovendo a participação 

de todos os envolvidos. É, portanto, um 

instrumento útil para dar aos profissionais 

do Senac-DF diretrizes e orientações sobre 

como agir em momentos de tomada de decisões 

difíceis e relevantes, reduzindo os riscos de 

interpretações subjetivas quanto aos aspectos 

morais e éticos.



2. VISÃO, MISSÃO, 
VALORES E TEMAS 
ESTRATÉGICOS
2.1 Missão 
Educar para o trabalho em atividades do 

comércio de bens, serviços e turismo.

2.2 Visão
Ser a Instituição brasileira que oferece as 

melhores soluções em educação profissional, 

reconhecida pelas empresas por meio da 

qualidade dos seus alunos.

2.3 Valores
Transparência, inclusão social, excelência e 

inovação.

2.4 Temas Estratégicos
Orientação para o mercado, promoção social, 

mobilização e estilo, excelência operacional e 

sustentabilidade organizacional.



3. PRINCÍPIOS 
E CONDUTAS NO 
RELACIONAMENTO COM O 
PÚBLICO DE INTERESSE

Os princípios éticos do Senac-DF são pilares 

nos quais estão fundamentadas suas 

atividades. 

Toda a atuação dos empregados, como 

consequência do seu vínculo com o Senac-DF, 

deverá ser, sempre, orientada por valores 

éticos, dentre os quais estão os seguintes:

3.1 - Igualdade de oportunidade 
e não discriminação
O Senac-DF proporciona as mesmas 

oportunidades de acesso ao trabalho e 

à promoção profissional, garantindo 

sempre a ausência de situações de 

discriminação em virtude de sexo ou 

orientação sexual, raça, religião, origem, 

estado civil ou condição social.



3.2 - Respeito às pessoas
O Senac-DF repudia o assédio moral e/ou 

sexual, o abuso, a intimidação, a falta de 

respeito e de consideração ou qualquer outro 

tipo de agressão física ou verbal.



3.3 - Conciliação do trabalho e 
da vida pessoal 
O Senac-DF, buscando desenvolver o 

compromisso de responsabilidade social 

corporativa, promove a melhoraria da 

qualidade de vida de seus empregados e de suas 

famílias. 



3.4 - Prevenção de riscos 
trabalhistas
O Senac-DF considera a segurança e a saúde 

no trabalho de seus empregados fundamental 

para se conseguir um ambiente de trabalho 

confortável e seguro, sendo um objetivo 

prioritário a melhoria contínua das 

condições de trabalho.



3.5 - Sustentabilidade 
socioambiental  
O Senac-DF promove ações que buscam a 

geração de resultados para o negócio, com 

práticas de gestão e soluções financeiras 

transformadoras que perenizem o meio 

ambiente e promovam o desenvolvimento da 

sociedade. 



3.6 - Responsabilidade pelas 
Informações 
O Senac-DF respeita as informações pessoais 

e/as institucionais que não sejam de domínio 

público.



3.7 - Uso de tecnologias e redes 
sociais 
O Senac-DF disponibiliza recursos de 

comunicação eletrônica para uso exclusivo em 

atividades inerentes ao cargo. 



3.8 - Interesse institucional
O Senac-DF exige que os interesses de seus 

empregados sejam compatíveis com os 

interesses da instituição.



3.9 - Atividade política 
O Senac-DF reconhece o direito democrático 

de qualquer empregado em candidatar-se e 

concorrer a um cargo político. 



3.10 - Comercialização interna
O Senac-DF permite o comércio interno, 

desde que não prejudique suas atividades 

laborais, devendo observar algumas 

condições, como adequação de espaço 

físico, características das mercadorias, 

bem como o respeito às atividades 

laborais.



3.11 - Brindes e presentes 
Para garantir sua integridade e a de seus 

interesses éticos, o Senac-DF assegura que 

as relações interpessoais e/ou comerciais 

devem ser pautadas no respeito, integridade, 

imparcialidade e confiança. 



3.12 – Patrimônio 
O Senac-DF disponibiliza seus bens 

patrimoniais, móveis e imóveis, equipamentos 

e meios de comunicação, para o pleno 

desenvolvimento de suas atividades, cabendo 

aos seus empregados e alunos protegê-los e 

utilizá-los de maneira adequada e com zelo.



3.13 - Alunos  
O Senac-DF trata os seus alunos com civilidade, 

cortesia, respeito e transparência, cumprindo 

sua missão e aplicação de seus valores 

institucionais. 



3.14 - Fornecedores e 
Prestadores de Serviços
O Senac-DF assegura uma relação de 

honestidade, respeito, imparcialidade e 

transparência na escolha e relação de seus 

fornecedores e prestadores de serviço, 

conforme normas institucionais.



3.15 - Concorrentes 
O Senac-DF fundamenta sua relação com a 

concorrência no respeito, na lealdade, na 

integridade e nos princípios éticos. 



3.16 – Sociedade 
O Senac-DF busca educar para o trabalho em 

atividades do comércio de bens, serviços e 

turismo, oferecendo as melhores soluções 

em educação profissional, reconhecida 

pelas empresas e pela comunidade onde está 

inserido.



3.17 – Cumprimento às leis
O Senac-DF cumpre integralmente toda a 

legislação aplicável ao seu negócio e aos seus 

relacionamentos. 



4. GESTÃO DO CÓDIGO DE 
ÉTICA
Código de Ética é um documento orientador 

do comportamento profissional para todos 

os que a ele estão sujeitos, independente do 

cargo ou da função exercida.

O descumprimento das normas aqui descritas 

será avaliado e deliberado pela Comissão 

de Ética da instituição, principal fórum de 

avaliação e deliberação dos casos omissos e 

da inobservância das normas e dos princípios 

aqui estabelecidos, formalmente constituída 

pela Direção Regional do Senac-DF.



4.1 - Procedimento das 
Manifestações
Para o registro de quaisquer desvios de 

conduta ou dúvidas relacionadas a este Código 

de Ética, será utilizada a Ouvidoria do Senac-

DF, sendo que todas as denúncias/comunicações 

serão tratadas e nenhuma poderá ser excluída. 

Esse canal, além de efetuar os registros, 

os encaminhará aos responsáveis pelo 

processamento das reclamações/denúncias 

de transgressões éticas, preservando o 

anonimato do denunciante, de modo a evitar 

retaliações e lhe dará conhecimento das 

medidas adotadas.

4.2 – Ouvidoria
Órgão institucional responsável pelo 

acolhimento de toda e qualquer manifestação 

daqueles que mantém algum tipo de 

relacionamento com o Senac-DF, sejam 

empregados, comunidade, fornecedores, 

clientes etc.

Atribuições:

Receber as manifestações;

Encaminhar ao gestor envolvido ou Comissão 

de Ética;

Monitorar os encaminhamentos;

Realizar o tratamento das respostas e dar 

retorno ao manifestante.

4.3 – Comissão de Ética
A Comissão de Ética será constituída por 

cinco membros titulares e cinco suplentes, 

indicados pela Direção Regional do Senac-DF, 

por meio de Ordem de Serviço, que definirá, 

também, as atribuições e procedimentos de 

trabalho.

Atribuições:

Analisar e deliberar sobre as manifestações 

recebidas pela Ouvidoria

4.4 – Medidas Disciplinares
O não cumprimento das condutas e 

direcionamentos indicados neste Código 

poderá acarretar medidas e punições, 

conforme a ocorrência, previstas em normas 

da instituição e noutros normativos legais, 

podendo acarretar advertência formal, 

suspensão ou rescisão contratual.

4.5 - Revisão do Código de Ética
Este Código será revisado de acordo com 

as necessidades que surgirem. O processo 

de revisão do Código de Conduta Ética será 

sempre conduzido de forma participativa.



5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Código de Ética aplica-se a todos os 

interlocutores com os quais o Senac-DF se 

relaciona: Conselheiros, Corpo Diretivo, 

Empregados, Alunos, Fornecedores e Clientes, 

constituindo compromisso individual e 

coletivo. É dever de cada interlocutor cumpri-

lo e promover seu cumprimento, em todas as 

ações da instituição e nas suas relações com 

todas as partes interessadas.

Todo empregado tomará conhecimento formal 

deste Código de Ética, que será amplamente 

divulgado, por meio impresso e eletrônico.

O Senac-DF submeterá este Código de Ética 

a revisões periódicas, com transparência e 

participação das partes interessadas.



“Este material foi extraído do Código de Ética do Senac-DF, aprovado pela Resolução 

Senac-DF Nº. 1282/2016, de 8 de agosto de 2016.”


