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Hoje, as organizações modernas cada vez mais investem em instru-
mentos de gestão que garantam e reflitam seus valores para o mercado, 
potencializando sua imagem institucional. As condutas de seus gestores e 
colaboradores são requisitos fundamentais para acessar mercados compe-
titivos e globalizados. 

O Sebrae/PE, como agente de desenvolvimento, busca permanente-
mente a excelência de sua gestão, com o propósito maior de promover a 
competitividade das micro e pequenas empresas, além de oferecer uma 
gama de soluções empresariais. Dessa forma, estabelece condições efetivas 
para conduzir suas atividades com transparência e integridade, cultivando 
credibilidade junto a seus clientes, empregados e à sociedade, com respon-
sabilidade social e um ambiente saudável de cooperação.  

Neste sentido, o seu Conselho Deliberativo Estadual (CDE/PE), enten-
dendo a importância estratégica para a instituição, aprovou o Código de 
Ética, no qual estão definidos padrões de conduta a serem observados no 
relacionamento profissional de todos os envolvidos, nas relações de negócios 
e na forma de governança e estrutura operacional de atuação do Sebrae/PE. 
Compromete as pessoas com os princípios éticos que norteiam a conduta 
profissional dos que exercem atividades em nome do Sebrae/PE.

Importante lembrar que a responsabilidade pela prática e manutenção 
desta conduta está nas mãos de cada colaborador, seja seus conselheiros, 
dirigentes, empregados ou prestadores de serviços ligados à operação 
das atividades da instituição. Portanto, é imperativo que todos conheçam, 
entendam, apliquem e defendam seus princípios e seus dispositivos no dia 
a dia de trabalho. Que sirva de orientação na construção de sua trilha de 
desenvolvimento profissional e pessoal como cidadão.  

Espera-se, com esta conquista, celebrar um novo momento da insti-
tuição Sebrae/PE, quando se estabelecem, de forma clara, as políticas de 
condutas inerentes às boas práticas de gestão e de relações institucionais, 
pautadas em valores e crenças que fortaleçam o ambiente saudável de 
trabalho e o compromisso com a causa dos pequenos negócios.

Josias Silva de Albuquerque
Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/PE 

Mensagem  
do presidente
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Compromisso 
do Sebrae/PE

Promover a busca da excelência das micro e pequenas empresas 
através do estímulo à conquista e à ampliação de mercados, do fomento ao 
empreendedorismo, da implementação de políticas públicas, da promoção 
da inovação e do desenvolvimento sustentável para o alcance de uma 
sociedade mais próspera e justa. 

Conduzir suas atividades com transparência e integridade, cultivando a 
credibilidade junto a seus clientes, empregados, fornecedores, poder público, 
imprensa e sociedade em geral, com responsabilidade social e ambiental.

Permitir a todas as partes interessadas disseminarem os princípios 
éticos e morais expressos neste código com transparência, austeridade, 
eficiência, consciência social e comprometimento.

Cumprir e promover o cumprimento deste Código de Ética mediante 
dispositivos de gestão e monitoramento, divulgando-o permanentemente, 
com esclarecimento de dúvidas.

Manter canais formais para recepção, encaminhamento e proces-
samento de opiniões, sugestões, reclamações, críticas e denúncias sobre 
transgressões éticas provenientes de todos os que trabalham no Sebrae/PE 
e devem aplicar este código em suas atividades diárias. 

O Sebrae/PE é uma entidade associativa de direito privado, sem fins 
lucrativos, instituída sob a forma de serviço social autônomo, regulada por 
seu estatuto social.
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Visão  do Sebrae/PE

Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo para fortalecer a 
economia de Pernambuco.

Ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, contri-
buindo para a construção de um estado mais justo, competitivo e sustentável.

 

Missão  do Sebrae/PE





11 Código de Ética – Sebrae Pernambuco

Compromisso com o resultado

Temos compromisso com os resultados da instituição e dos pequenos 
negócios.

Evoluímos nossas formas de trabalhar para elevar os patamares de 
resultados.

Conhecimento

Acreditamos no conhecimento como fator essencial para a realização 
de transformações.

Buscamos ter o melhor conhecimento sobre o nosso negócio e sobre os 
negócios dos nossos clientes.

Inovação

Aplicamos nossos conhecimentos, talentos e recursos para buscar 
novas inspirações e ideias para promover a inovação nos pequenos 
negócios e no Sebrae.

Desenvolvemos soluções orientadas para as necessidades de hoje e do 
futuro.

Sustentabilidade

Somos comprometidos com o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios.

Respeitamos o meio ambiente e utilizamos os recursos disponíveis de 
forma racional, visando à sua preservação.

Transparência

Agimos com ética e transparência nas nossas relações e na comunicação 
das nossas ações e dos resultados obtidos para a sociedade e para os 
pequenos negócios.

Valorização humana

Temos o compromisso com o respeito, o desenvolvimento e a qualidade 
de vida das pessoas que participam da nossa instituição.

Valores do Sebrae/PE
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O código objetiva comprometer as pessoas com os princípios éticos 
que norteiam a conduta profissional, além de definir a melhor maneira de 
se atuar em nome do Sebrae/PE.  É um instrumento que busca explicitar 
as responsabilidades entre si e perante parceiros, fornecedores, clientes e 
sociedade. 

Objetiva ainda disseminar os valores e os princípios para auxiliar a 
condução dos projetos e das atividades realizadas pelo Sebrae/PE. 

Objetivo do 
Código de Ética

Partes interessadas 
do Código de Ética

São partes interessadas deste código: conselheiros, diretores, asses-
sores, empregados, estagiários, empregados de outros Sebrae/UF cedidos 
ao Sebrae/PE, credenciados e terceirizados. 

Os credenciados serão regidos pelo regulamento do seu edital e, os 
terceirizados, pelas cláusulas dos seus respectivos contratos.





Código de Ética 
do Sebrae



Título I

Definições, 
objetivo e 

relacionamento 
com partes 

interessadas
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Art. 1º

Ficam determinadas, para melhor entendimento deste Código, as seguintes 
definições: 

I Empregado. Entende-se por empregado aquele que possui contrato de 
trabalho com o Sebrae/PE por período de experiência, efetivo ou por prazo 
determinado;

II Conselheiro. Representante ou respectivo suplente, de um dos associados 
instituidores do Sebrae/PE que compõem o CDE/PE e/ou o Conselho Fiscal.

III Credenciados. Todos os Consultores e Instrutores vinculados ao Sistema 
de Gestão e Credenciados

IV Terceirizados. Todos os empregados que prestam serviços ao Sebrae/PE 
através de contratos específicos com empresas fornecedoras. Podendo ser 
mão de obra terceirizada ou mão de obra temporária.

V Parentes até segundo grau. São parentes até segundo grau em linha reta, 
colateral ou afim: pai, mãe, filho(s), avó(s) paterno(s) e materno(s), neto(s), 
irmão(s), padrasto, madrasta, sogro, sogra, genro(s) e nora(s), enteado(s), 
cônjuge(s) do(s) avó(s), cunhado(s), filho(s) do(s) enteado(s);

VI Público-alvo. O público-alvo é composto por: Pequenos negócios, 
empresas urbanas ou rurais que estejam devidamente regularizadas perante 
o poder público, ou seja, que estejam juridicamente aptas a produzir e comer-
cializar seus produtos e/ou serviços. Potencial empresário, indivíduos que 
possuam negócio, mas sem registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ) ou Inscrição Estadual de Produtor Rural, DAP, NIRF ou registro no 
Ministério da Pesca (no caso de produtor rural), e os indivíduos que busquem 
atendimento para uma demanda pessoal no processo de formalização ou 
abertura de empresa. Potencial empreendedor, estudantes ou pessoas que 
ainda não estejam ativamente envolvidas na estruturação de um negócio ou 
que sejam atendidas pelo Sebrae/PE com projetos e ações de fomento ao 
empreendedorismo.
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VII Parceiros. Entende-se por parceiros, Entidades Públicas e Privadas ou 
Órgãos Internacionais que realizem atividades, junto ao Sebrae/PE, em prol 
dos Pequenos Negócios e fomento ao empreendedorismo do Estado de 
Pernambuco. 

VIII Fornecedores.  Pessoa Física ou Jurídica, contratada para fornecer bem 
e/ou serviços demandados pelo Sebrae/PE, mediante repasse financeiro.

Art. 2º

Este Código define padrões de conduta a serem observados no relaciona-
mento profissional de conselheiros, diretores, assessores, empregados, 
estagiários e empregados de outros Sebrae/UF cedidos ao Sebrae/PE, cre-
denciados e terceirizados, entre si e com o seu público-alvo, fornecedores, 
parceiros e sociedade. 

Art. 3º

O Código objetiva comprometer as pessoas com os princípios éticos que 
norteiam a conduta profissional, além de definir a melhor maneira de se 
atuar em nome do Sebrae/PE. Objetiva ainda, resumir os valores e os prin-
cípios para auxiliar a condução dos projetos e das atividades realizadas pelo 
Sebrae/PE.
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Art. 4º

O Sebrae/PE se compromete a: 

I reconhecer e respeitar as particularidades legais, sociais e culturais dos 
diversos ambientes e das regiões em que atua;

II vedar apoio e contribuições que beneficiem, especificamente, direta ou 
indiretamente, partidos políticos ou campanhas políticas de candidatos a 
cargos eletivos, eventos ou campanhas que incitem a violência, o racismo, a 
xenofobia, a intolerância ou preconceitos de qualquer origem;

III disponibilizar canais permanentes de comunicação e diálogo para 
recepção, encaminhamento e processamento de sugestões, críticas, recla-
mações e denúncias sobre transgressões éticas;

IV garantir a confidencialidade das informações pessoais de todos os con-
selheiros, funcionários, empregados, estagiários e empregados de outros 
Sebrae/UF cedidos ao Sebrae/PE, credenciados e terceirizados, seguindo as 
exigências legais aplicáveis;

V observar o disposto sobre a responsabilidade pela prática de atos contra a 
administração de recursos públicos, conforme legislação vigente, bem como 
todos os instrumentos legais, especialmente no que diz respeito à Lei nº 
12.846/13 (Lei Anticorrupção);

VI manter uma boa relação com os parceiros e fornecedores, visando à ma-
ximização dos resultados;

VII observar, no desenvolvimento de suas ações, os aspectos relevantes à 
gestão ambiental e sustentabilidade dos pequenos negócios.

Capítulo I

Compromissos do 
Sebrae/PE
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Art. 5º 

É compromisso dos Conselheiros do Sebrae/PE:

I tratar os demais conselheiros, diretores, empregados e colaboradores sem 
preconceitos de qualquer origem, seja de raça, gênero, religião, cor, idade ou 
de qualquer outra forma de discriminação, respeitando-lhes a privacidade e a 
reputação pessoal e profissional, e evitando que interesses de ordem pessoal 
interfiram nos relacionamentos; 

II adotar postura coerente com os princípios da Instituição, quando estiver 
falando em nome do Sebrae/PE ou representando-o, pautando suas palavras 
e suas decisões pela coerência com a missão, os princípios, os objetivos e os 
procedimentos institucionais; 

III proteger o teor de documentos oficiais, impedindo sua alteração; 

IV realizar suas atividades no Sebrae/PE, de acordo com o Estatuto Social e 
este Código de Ética; 

V manter sigilo sobre todas as informações confidenciais do Sebrae/PE a que 
tiver acesso, bem como zelar para que outros também o façam.

Capítulo II

Compromissos dos 
conselheiros, diretores, 

assessores, empregados, 
estagiários e empregados 

de outros Sebrae/UF 
cedidos ao Sebrae/PE
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Art. 6º 

É vedado aos Conselheiros do Sebrae/PE:

I utilizar-se do cargo ou da função com a finalidade de obter benefícios ou 
favores pessoais ou profissionais para si; 

II ter atitudes que impliquem assédio de qualquer natureza, provocando 
constrangimento alheio, ou que criem clima de trabalho intimidante, hostil 
ou ofensivo; 

III ser subcontratado por empresa fornecedora do Sebrae/PE;

IV utilizar a logomarca do Sebrae para outras atividades profissionais, 
quando não esteja em missão do Sebrae; 

V pleitear ou receber qualquer tipo de ajuda financeira ou vantagem de 
qualquer espécie de caráter pessoal ou extensiva a familiares e pessoas 
que possam influenciar ou tenha relação com as atividades exercidas pelos 
membros do CDE/PE.

Art. 7º 

É compromisso de diretores, assessores, empregados, estagiários e empre-
gados de outros Sebrae/UF cedidos ao Sebrae/PE:

I agir com probidade, retidão, confiabilidade, cooperação, lealdade e justiça 
no trato profissional com as pessoas que integram o Sebrae/PE, público-alvo, 
parceiros e fornecedores, tratando-os sem preconceitos de qualquer origem, 
seja de raça, gênero, religião, cor, idade ou de qualquer outra forma de dis-
criminação, zelando por sua reputação profissional, respeitando a ética e o 
desempenho de suas atividades e evitando que interesses de ordem pessoal 
interfiram nos relacionamentos;

II proteger o teor de documentos oficiais, impedindo sua alteração; 

III não se apresentar a serviço do Sebrae/PE sob o efeito de qualquer subs-
tância que altere seu estado funcional; 

IV adotar postura coerente com os princípios da instituição, quando estiver 
falando em nome do Sebrae/PE ou representando-o, pautando suas palavras 
pelo rigor técnico e suas decisões pela coerência com a missão, os princípios, 
os objetivos e os procedimentos institucionais; 

V abster-se, nas relações institucionais, de proferir comentários incisivos que 
demonstrem preferências e/ou repúdio a opções políticas; 

VI relacionar-se com clientes, fornecedores e parceiros de forma estrita-
mente profissional, preservando a isenção necessária ao desempenho de 
suas funções; 
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VII ser assíduo, pontual e eficiente, cumprindo as determinações e tarefas 
com dedicação para que as atividades que dependem de sua participação 
sejam concluídas com qualidade, visando os resultados esperados; 

VIII cultivar aparência pessoal, higiene, vestuário e linguagem adequados ao 
tipo de trabalho a ser executado, o público a ser contatado e os hábitos do 
local onde realiza suas atividades; 

IX realizar suas atividades de acordo com o Estatuto Social do Sebrae/PE, 
as instruções normativas e as demais normas e legislação referentes à sua 
atuação profissional; 

X manter sigilo sobre todas as informações confidenciais do Sebrae/PE a que 
tiver acesso, bem como zelar para que outros também o façam; 

XI comunicar a seus superiores qualquer ato ou fato contrário ao interesse 
do Sebrae/PE; 

XII utilizar adequadamente os canais de comunicação do Sebrae/PE 
para denunciar erro ou infração a este documento, manifestar opiniões, 
sugestões, reclamações, críticas e denúncias, em consonância com os valores 
observados neste Código de Ética; 

XIII cumprir a Política de Segurança da Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Sebrae/PE e os documentos complementares; 

XIV administrar os recursos de forma racional, com economicidade e trans-
parência, preservando, protegendo e defendendo o patrimônio institucional. 

Art. 8º

Todos os diretores, assessores, empregados, estagiários e empregados de 
outros Sebrae/UF cedidos ao Sebrae/PE deverão exercer suas atividades 
escolhendo sempre a melhor e mais viável alternativa para o bem comum 
e para o Sebrae/PE, protegendo a reputação da organização de quaisquer 
conflitos de interesse, sendo vedado: 

I exercer atividade profissional que gere conflito de interesses com as ativi-
dades exercidas no Sebrae/PE para o seu público-alvo, ou incompatível com 
o seu horário de trabalho; 

II utilizar-se do cargo ou da função com a finalidade de obter benefícios ou 
favores pessoais ou profissionais para si ou para outrem; 

III gerar despesas para o Sebrae/PE referentes a viagens, compras de equipa-
mentos, serviços e outras, motivadas por interesses alheios aos institucionais; 

IV utilizar os recursos ou as estratégias de comunicação do Sebrae para 
promover interesses políticos, particulares ou de terceiros; 
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V ter atitudes que impliquem assédio de qualquer natureza, provocando 
constrangimento alheio, ou que criem clima de trabalho intimidante, hostil 
ou ofensivo; 

VI ser subcontratado ou indicar pessoas para empresa fornecedora ou 
parceira do Sebrae/PE;

VII utilizar a logomarca do Sebrae para outras atividades profissionais, 
quando não esteja a serviço do Sebrae; 

VIII contratar pessoas jurídicas ou seus profissionais indicados no Sistema 
de Gestão de Credenciados, quando sejam ou possuam algum dirigente ou 
sócio que tenha relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta 
ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até segundo grau com em-
pregados do Sistema Sebrae; 

IX pleitear ou receber qualquer tipo de ajuda financeira ou vantagem de 
qualquer espécie de caráter pessoal ou extensiva a familiares e pessoas 
que possam influenciar ou tenha relação com as atividades exercidas pelos 
membros do quadro diretivo e funcional do Sebrae/PE.



Gestão do 
Código de Ética

Título II
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Art. 9º

O Código de Ética estará disponível no site do Sebrae/PE e será distribuído 
aos seus conselheiros, diretores, assessores, empregados, estagiários e em-
pregados de outros Sebrae/UF cedidos ao Sebrae/PE, por meio de material 
impresso e eletrônico. 

Art. 10º 

Será de responsabilidade dos conselheiros, diretores, assessores, empre-
gados, estagiários e empregados de outros Sebrae/UF cedidos ao Sebrae/PE 
conhecer e fazer cumprir o Código de Ética. 

Art. 11º

As demandas e manifestações recebidas via Ouvidoria, correio eletrônico, 
telefone, carta ou pessoalmente deverão ser encaminhadas para a Comissão 
de Ética, observado o item II do Art. 14º deste Código.
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Capítulo I

Comissão de Ética

Art. 12º

A Comissão de Ética é um órgão permanente constituído por cinco membros 
designados pela Diretoria Executiva, sendo o seu Coordenador indicado pelo 
Presidente do CDE/PE, bem como o seu substituto, caso seja necessário.

§ 1º O coordenador da Comissão, se necessário, designará um secretário 
para execução de atividades administrativas. 

§ 2º A Comissão se reunirá com a presença de, no mínimo, três de seus 
membros, sendo um deles o Coordenador.

§ 3º A Comissão poderá requisitar a participação temporária de um con-
vidado para desenvolver algum programa especial ou analisar assunto 
ou fato que requeira conhecimentos específicos.

Art. 13º 

A Comissão de Ética analisará as questões recebidas por correio eletrônico, 
telefone, carta ou pessoalmente referentes aos atos e fatos previstos neste 
Código, com seriedade e imparcialidade, sempre na busca da melhor solução 
para as situações apresentadas e com retorno aos demandantes, quando 
identificados. 
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Art. 14º 

Serão atribuições da Comissão: 

I atuar de forma autônoma, respeitando os princípios relativos ao Código de 
Ética, dando ciência à Diretoria quando da abertura de processos referentes 
aos empregados, estagiários e empregados de outros Sebrae/UF cedidos ao 
Sebrae/PE; 

II encaminhar para análise do Presidente do CDE/PE as denúncias envol-
vendo os membros da DIREX ou demais conselheiros do Sebrae/PE, cujo 
processo será submetido ao disposto no Regimento Interno; 

III analisar fato ou conduta considerada passível de infringir princípio ou 
norma ético-profissional e se pronunciar, por escrito, emitindo parecer; 

IV registrar propostas e pareceres por escrito, em ata, e manter em arquivo 
documentos e registros dos procedimentos adotados em cada caso; 

V responder as consultas e tirar dúvidas quanto à interpretação das normas 
deste Código; 

VI recomendar à Diretoria do Sebrae/PE para submeter ao CDE/PE a adoção 
de normas complementares ou a revisão das disposições deste Código, para 
o seu aprimoramento constante, assim como critérios para os casos omissos; 

VII encaminhar à DIREX do Sebrae/PE sugestão de medidas corretivas ou 
punitivas, quando confirmado o descumprimento a este Código, observado o 
item II deste Artigo, tais como:

a) advertência verbal; 

b) advertência escrita; 

c) suspensão; 

d) desligamento sem justa causa; 

e) desligamento por justa causa; 

f) abertura de sindicância;

g) abertura de processo civil e/ou criminal. 

Art. 15º

Caberá à DIREX do Sebrae/PE a decisão final quanto à natureza da ação disci-
plinar e à aplicação do que lhe foi encaminhado, observado o Item II do Art.14º 
deste Código.
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Art. 16º

Para a aplicação de quaisquer das medidas do item VII do Art. 14º deste 
Capítulo, observado o item II deste mesmo Artigo, o Sebrae/PE se compromete 
a apurar, detalhadamente, a procedência e a veracidade da falta cometida 
pelo diretor, assessor, empregado, estagiário ou empregado de outro Sebrae/
UF cedido ao Sebrae/PE, garantido o direito de defesa.  

Art. 17º 

A confidencialidade de denúncias e decisões da Comissão será assegurada 
por seus membros em qualquer caso ou circunstância. 

Art. 18º 

A Comissão de Ética reunir-se-á por convocação do Coordenador ou pela 
maioria de seus membros.
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Art. 19º

As dúvidas que surgirem quando da aplicação deste Código deverão ser  
comunicadas ao superior ou enviadas à Ouvidoria. 

Art. 20º

Os casos omissos neste Código devem ser analisados pela DIREX, observado 
o Item VI do Art.14º deste documento, e encaminhados à Comissão de Ética.

Art. 21º

Toda denúncia recebida será analisada e tratada com confidencialidade. 
Não será tolerada retaliação ao empregado e aos demais colaboradores que  
denunciarem. Caso sofram retaliação de qualquer natureza, deverão 
informar o fato, de imediato, à Ouvidoria. 

Dúvidas, casos não  
previstos e 

descumprimento  
do Código

Capítulo II





Declaro ter recebido o Código de Ética do Sebrae/PE e 
assumo o compromisso de cumpri-lo e respeitá-lo em todas 
as minhas atividades na Empresa, zelando por sua aplicação. 

Nome completo

Assinatura

Recife, de          de 20

Termo de compromisso

Sebrae Pernambuco
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