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"Ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a três grandes 

questões da vida: (1) quero?; (2) devo?; (3) posso? 

Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que 
eu devo eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao 
mesmo tempo o que você pode e o que você deve." Mário Sérgio Cortella 
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1. Disposição Preliminar 

 

Art. 1 - Este código prescreve os padrões de conduta a serem praticados pelos colaboradores 
do SESC/MT e pela própria Instituição em relação aos seus colaboradores, clientes, 
fornecedores, à comunidade e ao governo, estabelecendo deveres e vedações. 
 
Parágrafo único – As normas contidas neste código também se aplicam aos estagiários e 
profissionais que prestam serviços no SESC/MT.  
 

2. Direcionamentos Organizacionais  

Art. 2 - O plano estratégico é considerado como direcionador organizacional do SESC/MT e é 
composto basicamente de: 

I – Missão: Promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social e a 
qualidade de vida dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, de seus 
familiares e da comunidade, para uma sociedade justa e democrata.  

II – Visão: Ser referência na prestação de serviços sociais que promovam desenvolvimento 
humano e cidadania no Estado de Mato Grosso, com o padrão de excelência Sesc de todo o 
Brasil. 

III – Valores:  
 Família – Somos uma enorme família, onde colaboradores, associados e empresários 

do comércio convivem buscando a promoção do bem-estar social. 
 Gratidão – Reconhecemos e somos gratos pela oportunidade de colaborar para uma 

sociedade melhor, através do nosso trabalho no Sesc MT. 
 Inovação – Buscamos o desenvolvimento contínuo de boas práticas, tecnologias e 

produtos que proporcionem as melhores soluções de transformação social para todos. 
 Efetividade – Não medimos esforços no atingimento de nossos objetivos finalísticos, 

voltados para a solução ou redução de problemas sociais do cidadão que trabalha no 
comércio e seus dependentes. 

 Reconhecimento – Pertencemos a uma instituição mantida pelos empresários do 
comércio de bens, serviços e turismo, e trabalhamos para reduzir a vulnerabilidade e 
as diferenças sociais dos colaboradores do comércio e seus familiares. 

3. Da Ética e Valores Institucionais 

Art. 3° - O Sesc/MT compreende a ética como um conjunto de valores e condutas associadas 

ao comportamento do ser humano e extensivos às organizações, por força do processo de 

gestão.  

Parágrafo Único - Os valores e condutas éticas estão diretamente relacionados à integridade, à 
justiça, à honestidade, à moralidade, à equidade e respeito à diversidade, à lealdade 
institucional, à legalidade, à transparência, à impessoalidade e à responsabilidade social e 
sustentabilidade. Comprometendo-se: 

I- Conduzir a Instituição com transparência e integridade, cultivando a 

credibilidade com seus empregados, fornecedores e clientes, com o poder 

público, a imprensa, as comunidades onde atua e a sociedade em geral, 

buscando alcançar crescimento com responsabilidade social; 
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II-      Promover negociações honestas e justas, sem auferir vantagens indevidas por 

meio de manipulação, de uso de informação privilegiada e de outros artifícios 

dessa natureza; 

III-          Registrar as informações em seus relatórios e balanços de modo consistente, 

exato, sem ambiguidade de informações, e disponibilizar seus livros com inteira 

transparência às auditorias internas e externas e aos órgãos fiscalizadores 

competentes; 

IV- Cumprir e promover o cumprimento deste Código de Ética mediante dispositivos 
de gestão e monitoramento, em âmbito corporativo e local, divulgando-o 
permanentemente, com disposição para eventuais esclarecimentos de dúvidas e 
acolhimento de sugestões; 

V-          Garantir segurança e saúde no trabalho, disponibilizando para isso todas as 

condições e todos os equipamentos necessários; 

VI- Proteger a confidencialidade de todos os envolvidos em denúncias éticas, visando 
preservar direitos e proteger a neutralidade nas decisões; 

VII- Acatar e contribuir com fiscalizações e controles do poder público; 

VIII- Disponibilizar para os empregados de empresas prestadores de serviço e para os 
estagiários, quando em atividade em suas instalações, as mesmas condições 
saudáveis e seguras no trabalho oferecido aos seus empregados, reservando-se o 
direito de gestão do conhecimento e de segurança da informação da Instituição. 

 

4. Da ética e Conduta de Dirigentes e Empregados  

Art. 4° - O Sesc-MT, na consecução de sua missão e objetivos, requer dos seus dirigentes e 
empregados o comprometimento e a observância dos seguintes princípios éticos e de conduta: 

I. Agir com integridade, profissionalismo, responsabilidade, dignidade e sigilo no 
relacionamento com o público, clientes, companheiros de trabalho e quaisquer 
outras pessoas/colaboradores com quem se relacionar no âmbito profissional; 

II. Adotar princípios e padrões de conduta compatíveis com a responsabilidade 
social da Instituição em todas as decisões, atitudes e atividades profissionais; 

III. Exercer suas atribuições com o máximo empenho, responsabilidade e qualidade 
técnica, cumprindo com as obrigações do seu contrato de trabalho, das normas 
regimentais e regulamentadoras avaliando-se sistematicamente e aprendendo 
com os seus erros ou com os de outros; 

IV. Ser assíduo e pontual ao serviço; 

V. Relacionar-se com clientes e fornecedores de forma estritamente profissional, 
preservando a isenção necessária ao desempenho das suas funções e resistindo a 
eventuais pressões e intimidações, que visem a obter quaisquer favores ou 
vantagens indevidas, por meio de ações imorais, ilegais ou antiéticas; 

VI. Não se envolver em atividade alguma que seja conflitante com os interesses do 
Sesc-MT e comunicar aos superiores hierárquicos qualquer situação que configure 
aparente ou potencial conflito de interesses; 

VII. Não obter vantagens indevidas decorrentes de função ou cargo que ocupa na 
Instituição; 
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VIII. Nunca agredir física e psicologicamente a clientela ou outros empregados, usando 
palavras de baixo calão que denigram a imagem do outro e/ou firam-no 
moralmente; 

IX. Utilizar Equipamento de Proteção Individual obrigatoriamente em todos os locais 
pré-determinados e exigidos pela empresa. 

X. Comunicar qualquer acidente de trabalho o superior imediato. Na ausência do 
mesmo ou de seu substituto, o empregado deve comunicar ao cipeiro da Unidade 
ou, ainda, à Gestão de Relações trabalhistas. 

XI. Zelar pela preservação do Patrimônio, Instalações e orientar ao público, clientes, 
prestadores de serviços, evitando assim possíveis danos.  

Parágrafo Único: O descumprimento dos princípios e compromissos expressos neste 
Código poderá implicar adoção de medidas disciplinares, segundo as normas do Sesc-MT. 

 

 

Os empregados do Sesc-MT  tomarão conhecimento formal deste Código, que será 
amplamente divulgado por meio impresso e eletrônico, permanecendo disponível também 
na intranet. 
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