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MENSAGEM DA DIREÇÃO 

 

Por meio deste código apresentamos a condutas que os 

colaboradores da EDUCALER apresentam, e que esses 

valores sejam a base que guie a companhia até o 

futuro. 

 

A implantação do Código é uma forma de expressarmos 

a transparência, e ética de nossa instituição. 

 

Acreditamos que o compromisso ético é a somatória da 

conduta de cada um dos colaboradores. Assumimos o 

compromisso de seguir este código e convidamos você 

a fazer parte. 

 

Desta forma, poderemos juntos, estabelecer, relações e 

negócios sustentáveis. 
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RESPONSABILIDADE PESSOAL 

 

Todos os funcionários devem responsabilizar-se pelo 

cumprimento do código de ética e conduta. E assim, 

devem: 

 

 Desempenhar as suas funções honestamente, 
com zelo, diligência, profissionalismo, 
imparcialidade e integridade;  

 

 Esforçar-se para que as normas éticas 
sustentem a confiança e credibilidade da 
corporação que servem;  

 
 Dispor de tempo para ler e compreender o 

código de ética e conduta e as implicações do 
incumprimento;  

 

 Não ter interesses financeiros, que entrem em 
conflito com o desempenho consciencioso de 
deveres;  

 

 Tratar os colegas e membros da corporação 
com profissionalismo e cortesia;  

 

 Atuar de forma honesta no empenho nas suas 
funções em conformidade com toda a 
legislação, políticas, estatutos, normas, 
regulamentos e de acordo com o previsto no 
código de ética e conduta;  

 
 Não fazer promessas ou compromissos de 

qualquer natureza, destinados a vincular a 
corporação; 
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 Não divulgar ou utilizar informação não pública 
obtida no exercício das suas funções, para 
benefício próprio ou de outrem;  

 

 Não utilizar as funções para proveito próprio;  

 
 Proteger e conservar o património da 

corporação e utilizá-lo exclusivamente para 
atividades autorizadas;  

 
 Não participar em segundos empregos ou 

atividades, incluindo procurar ou negociar 
contratos de trabalho que entrem em conflito 
com funções e responsabilidades como 
colaboradores;  

 

 Fazer de boa-fé, as suas obrigações como 
cidadãos, incluindo as financeiras, impostas por 
lei, especialmente as do tipo dos impostos; 

 
 Adotar um comportamento que retrate 

positivamente e confira prestígio, para a 
corporação, funcionários, acionistas, parceiros, 
e clientes; 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Código de Ética e Conduta da EDUCALER apresenta 

a conduta esperada dos colaboradores no exercício das 

suas atividades. 

 

A EDUCALER incentiva à aplicação das diretrizes do 

Código com quem se relaciona. 

 

É fundamental o comprometimento e responsabilidade 

de cada colaborador para que juntos alcancemos os 

padrões éticos adequados ao exercício de nossas 

atividades. 

 

A Missão, Visão e Valores, devem orientá-lo e mostrar 

os princípios descritos neste Código. 
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MISSÃO 

 Fornecer educação de qualidade de modo a 

proporcioná-los ensino com o melhor custo 

benefício, garantindo sustentabilidade para os 

colaboradores, acionistas, alunos e parceiros. 

 

VISÃO 

 Ser referência em classe mundial, reconhecida 

pela competitividade de seus custos e pela 

excelência de seus cursos e programas. 

 

VALORES 

 Atuar de maneira ética e moral, social, 

organizacional, profissional, responsabilidade e 

respeito com nossos alunos, parceiros, 

acionistas. 
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RELAÇÕES E COMPORTAMENTO 

 

Nosso compromisso é promover um ambiente de 

trabalho agradável e saudável para todos, e por isso, 

adotamos as práticas a seguir. 

 

 Adote uma postura proativa 

 Cuide da sua imagem profissional 

 Tenha a pontualidade como um hábito 

 Respeite os níveis hierárquicos 

 

NÃO FAZER NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 Desperdiçar tempo com atividades avulsas 

 Envolver-se em fofocas 

 Competir com os próprios colegas 

 Não reconhecer erros 

 Reclamar do trabalho 

 Falar mal da empresa em que trabalha 

 

DESTACAR-SE NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

 Defina objetivos 

 Seja estrategista 

 Trabalhe a sua postura de liderança 

 Atualize-se constantemente 

 Invista em novos conhecimentos 
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ASSÉDIO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 

 

Não permitimos assédio, discriminação, preconceito 

entre colaboradores, acionistas, parceiros, clientes ou 

fornecedores. 

 

INTIMIDAÇÕES, HUMILHAÇÕES, AMEAÇAS OU 

ATITUDES ABUSIVAS 

 

Gestos, palavras ou comportamentos contra a 

integridade moral e física de qualquer pessoa não é 

permitido. 

 

DISCRIMINAÇÃO 

 

Discriminação com base em raça, cor, etnia, sexo, 

idade, estado civil, necessidades especiais, aparência, 

origem, convicção política ou qualquer outra forma de 

preconceito. 

 

SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS/ÁLCOOL 

 

Não permitimos posse, a oferta ou o uso de drogas e o 

consumo de bebidas alcoólicas no ambiente de 
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trabalho. Também não é aceitável estar sob o efeito 

dessas substâncias durante o expediente. 

 

PORTE DE ARMAS DE FOGO E BRANCA 

 

Não é permitido o porte de qualquer tipo de arma nas 

dependências da empresa, a não ser, vigilante e 

segurança, contratado. 

 

CONFLITOS DE INTERESSES 

 

Os colaboradores que tenham outras atividades 

exercidas fora do expediente de trabalho, não podem 

levar informações que interferiram nos negócios de 

nossa corporação. 

 

RELAÇÕES ÍNTIMAS E DE PARENTESCO 

 

É permitidas relações entre parentesco desde que não 

seja no mesmo setor. 
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ATIVIDADES COMERCIAIS 

 

Não permitimos o comércio de quaisquer produtos ou 

serviços em nossas dependências. 

 

BRINDES E ENTRETENIMENTO 

 

É permitidos brindes, amostra, presentes. 

 

UTILIZAÇÕES DE RECURSOS FÍSICOS 

 

Cada colaborador tem a responsabilidade de zelar por 

seu espaço e os equipamentos. 

 

• Internet 

• Telefone 

• Equipamentos 

• Entre outros 
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SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 

Informações confidenciais: 

 

• Divulgação de novos produtos antes do 

lançamento; 

• Estudos de viabilidade de novos negócios; 

• Resultados dos negócios; 

• Informações pessoais de colaboradores, 

administradores e clientes. 

 

ACESSOS 

 

O colaborador é o único responsável por suas senhas 

(telefonia, meios eletrônicos e sistemas) para a 

realização dos acessos, que são pessoais e 

intransferíveis. 
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RELACIONAMENTOS EXTERNOS 

 

Seguir o código de Código de Defesa do Consumidor. É 

construir relacionamentos sólido e confiável.  

 

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS 

 

Criar e manter uma relação pautada pelo 

profissionalismo e respeito mútuo. 

 

IMAGEM DA EDUCALER 

 

Honrar e proteger a imagem da empresa. 

 

ÚTILIZAÇÃO DA MARCA 

“EDUCALER”, registrada no INPI sob n° 926500449. 

 

A utilização de nossa marca deve esta de acordo com a 

orientação da área de Marketing. 

 

REDES SOCIAS 

Não faça uso pessoal das redes sociais.  


