
CÓDIGO DE 

CONDUTA



MENSAGEM DA 

DIREÇÃO

 Atualmente, o Laboratório Santa Cecília é composto por uma unidade matriz 
onde são realizados os exames laboratoriais e por outras 11 unidades de 
atendimento e coleta localizadas em Lavras, Bom Sucesso, Carrancas, ltutinga, 
Perdões e Nazareno. Além disso, conta com uma unidade móvel, a qual realiza 
as coletas em cidades da região que não possuem unidade física do Laboratório. 
Para continuar zelando por sua reputação, é essencial que todos os envolvidos 
com o laboratório conheçam os princípios, valores, estratégias, normas e 
diretrizes que norteiam o Laboratório e que representam sua forma de ser e agir. 
 Pensando assim foi criado um Código de Conduta e Ética do Laboratório 
Santa Cecília o qual será apresentado abaixo. 
 O Código de Conduta e Ética do Laboratório Santa Cecília, compõe-se em 
um guia de normas, regulamentos e orientações para a conduta individual de 
todos os colaboradores, diretores, gestores, estagiários, fornecedores, 
prestadores de serviços e demais partes interessadas, pautado nos princípios e 
valores entendidos como essenciais à integridade pessoal e profissional de todos 
e da empresa.

 Para o Laboratório Santa Cecília qualidade sempre foi uma prioridade, a 
qual é comprovada pelo crescimento do laboratório, de clientes e exames e pela 
certificação ISO 9001 e Acreditação com Excelência na ONA (Organização 
Nacional de Acreditação).  
 Ao longo de 50 anos, o Laboratório Santa Cecília conquistou sólida 
reputação, inspirando confiança e credibilidade, tornando-se referência na área 
de análises clínicas. 

 Esperamos que todos compreendam os tópicos apresentados e o utilize 
como guia para as atitudes e comportamentos do dia a dia, preservando a 
reputação do laboratório conquistada ao longo destes anos de trabalho e 
dedicação.

 Desde 1971, o Laboratório Santa Cecília, situado na cidade de Lavras, 
presta serviços laboratoriais norteados por valores e princípios, visando o 
aprimoramento técnico e a garantia da qualidade e confiança nos exames e 
serviços prestados.
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ESTRATÉGIA 
CORPORATIVA



 Esperamos que todos compreendam os tópicos apresentados e o utilize 
como guia para as atitudes e comportamentos do dia a dia, preservando a 
reputação do laboratório conquistada ao longo destes anos de trabalho e 
dedicação.

 As estratégias do laboratório Santa Cecília são pautadas nos fundamentos 
de gestão da qualidade, nas normas e leis vigentes e em questões externas e 
internas relevantes ao seu propósito e estabelecidas por meio de  uma Política da 
Qualidade, Missão, Objetivos, Valores e Visão, os quais são divulgadas por todo 
o laboratório, garantindo seu entendimento e atendimento por todos os 
colaboradores, clientes , fornecedores e partes interessadas.

ESTRATÉGIA CORPORATIVA 

 Auxiliar no diagnóstico clínico fornecendo serviços de qualidade, com 
resultados laboratoriais rápidos e confiáveis, através de melhoria contínua, 
equipe competente, gerenciamento de riscos e constante inovação científica e 
tecnológica. Buscando superar as expectativas dos nossos clientes, garantir a 
segurança do paciente e a sustentabilidade da empresa e do meio ambiente.
 Para que a Política da Qualidade e Requisitos de Clientes sejam divulgados 
e entendidos por todos os colaboradores, o Laboratório Santa Cecília, por meio 
da Direção e Grupo de Garantia da Qualidade, desenvolve ações de divulgação 
interna através de treinamentos, reuniões e quadros dispostos nos vários 
ambientes da empresa.

POLÍTICA DA QUALIDADE



NOSSA VISÃO

"Ser reconhecido como um 
Laboratório Clínico de referência 
em nossa área de atuação e como 
empresa Socialmente 
Responsável."

Respeito
Humanismo

Criatividade e 
Inovação

Comprometimento

Sustentabilidade

Ética

Foco no cliente

Trabalho em equipe
Profissionalismo

NOSSOS VALORES

NOSSA MISSÃO
Cuidar do bem mais precioso, 
"a saúde", auxiliando no 
diagnóstico clínico com 
qualidade, confiabilidade, 
efetividade e ética.

Ter uma equipe comprometida 
em busca de crescimento 
profissional e pessoal, visando 
o atendimento humanizado, 
satisfação e segurança dos 
clientes, garantindo a 
sustentabilidade da empresa e 
do meio ambiente.

VISÃOVALORES

MISSÃO



 Iniciativa e Proatividade: capacidade para realizar ações sobre o que 
precisa ser feito e/ou propor soluções criativas que possam contribuir com o 
cliente interno, externo, na melhoria do trabalho, dos processos e/ou da empresa. 
Antecipar-se às necessidades evidenciadas e aos problemas e solucioná-los 
sem necessidade de intervenção. Em caso de maiores obstáculos buscar 
alternativas, recursos e apoio de lideranças superiores.

 Trabalho em Equipe: atuar de forma cooperativa tanto com os parceiros do 
setor quanto com os dos demais setores, subordinados e superiores, respeitando 
os limites no convívio social, contribuindo para um ambiente de trabalho 
saudável, trabalhando em prol dos objetivos comuns em busca de melhores 
resultados e do desenvolvimento da empresa.

 Ética e Respeito: saber reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar as 
qualidades do próximo, seus direitos e escolhas, tratar as pessoas com tato, 
atenção, educação, consideração e sigilo profissional.

 Comprometimento: seguir políticas, processos e instruções definidos para 
suas atividades. Se comprometer com suas atividades, responsabilidades e com 
a empresa. Empregar-se com afinco no trabalho, executar suas atividades com 
precisão, agilidade e persistência, não poupar esforços para atingir os objetivos 
que lhe cabem.  

 Profissionalismo: buscar conhecimento e crescimento profissional, 
demonstrando interesse e disponibilidade em aprender, participando ativamente 
de treinamentos, reuniões, cursos internos e externos na sua área de atuação. 
Manter-se atualizado sobre as inovações do seu setor, do desempenho do 
sistema de gestão da qualidade, de todo o laboratório e do ambiente externo. 
Melhorar continuamente, procurando colocar em prática o que foi aprendido.

 Foco no Cliente e Empatia: enxergar e tratar o cliente como especial e 
único, se colocar no lugar dele utilizando o senso visual e sensitivo para antecipar 
e estar alerta às suas necessidades e do ambiente. Buscar atender seus 
requisitos de maneira proativa e eficiente, respeitando a individualidade de cada 
um, buscando superar suas expectativas e fidelizá-los
 Sustentabilidade: realizar as atividades de maneira consciente, utilizando 
os recursos disponíveis de forma inteligente, com 
preocupação econômica e ambiental, garantindo o futuro das 
próximas gerações. 

VALORES



OBJETIVOS
CORPORATIVOS



 Trabalhar sempre em prol do desenvolvimento social com Compromisso, 
Responsabilidade, Respeito à vida humana e ao ambiente. 

  Obter crescimento econômico e prover recursos que garantam a segurança 
do paciente, a sustentabilidade da empresa e do meio ambiente;

 Satisfazer nossos Clientes através de atendimento personalizado e 
prestação de serviços laboratoriais confiáveis e com Qualidade;

 Maximizar a confiança dos Médicos em nosso trabalho, através de laudos 
laboratoriais claros e confiáveis;

 Gerenciar riscos do paciente, ocupacionais, ambientais, de processos, de 
responsabilidade civil e financeiros visando reduzir ou impedir a ocorrência 
destes;

 Manter-se atualizado no mercado, quanto às inovações científicas e 
tecnológicas;

 Implementar continuamente Ações de Melhoria;

 Capacitar permanente nossa Equipe de trabalho, oferecendo 
oportunidades de atualização e reciclagem de colaboradores, garantindo 
assim, Qualidade e Confiabilidade na prestação de serviços;

OBJETIVOS CORPORATIVOS



GESTÃO EMPRESARIAL E
PRÁTICAS INSTITUCIONAIS



 O Laboratório Santa Cecília não só zela pelos Direitos Humanos como 
também incentiva os seus colaboradores, clientes e prestadores de serviço a 
fazê-lo, tendo como valores prioritários respeito e humanismo.

 Os direitos humanos são inerentes a todos os seres humanos, 
independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 
qualquer outra condição.

DIREITOS HUMANOS

 O Laboratório Santa Cecília trata seus colaboradores, clientes e 
prestadores de serviços de maneira não discriminatória no que diz respeito a 
gênero, raça, religião, idade, deficiências físicas, orientação sexual, 
nacionalidade, opinião política, afiliação sindical, origem étnica ou social. 
Portanto valorizamos relações íntegras, transparentes, imparciais e de respeito 
às pessoas e às diversidades cultural, biológica e étnica. 

RESPEITO À DIVERSIDADE



 O Trabalho Infantil é toda forma de trabalho realizado por crianças e 
adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de 
cada país.

 O trabalho escravo é um crime expresso no Código Penal, uma grave 
violação dos direitos humanos que restringe a liberdade do indivíduo e atenta 
contra a sua dignidade. O trabalho escravo pode ser constatado a partir de 
qualquer um dos seguintes elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, 
servidão por dívida e condições degradantes.

 O Laboratório Santa Cecília não tolera qualquer tipo de relação de trabalho 
que seja considerada trabalho infantil ou escravo nem ações que incentivem 
essas práticas na sociedade. 

TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL

 Estas ações não afetam somente governos, mas, também, indistintamente, 
cidadãos, entidades públicas e empresas privadas, gerando uma concorrência 
desleal, comprometendo o crescimento econômico e afastando novos 
investimentos.

 O laboratório é contrário a qualquer ato de corromper ou constranger 
alguém ou algo com a finalidade de obter vantagens para si ou para outros por 
meios ilegais ou ilícitos. 

CONFLITOS DE INTERESSE - CORRUPÇÃO, 
SUBORNO OU EXTORSÃO



 A gestão da transparência é um modelo de gestão que prioriza além da 
transparência, a descentralização de informações. Isso significa que as 
informações não ficam limitadas dentro do laboratório, aos líderes, gestores ou a 
alguns colaboradores.

 Todo ato ardiloso, enganoso, de má-fé, com o intuito de lesar ou ludibriar 
pessoas, ou de não cumprir determinado dever é considerado fraude. 

 No laboratório é considerado fraude quando, por conta de um interesse 
próprio, um colaborador pode ser influenciado a agir contra as normas do 
laboratório, tomando uma atitude imprópria ou deixando de cumprir alguma de 
suas responsabilidades profissionais ou quando a atuação do colaborador em 
outra atividade interfira na sua capacidade de dedicar tempo e atenção às suas 
responsabilidades.
 A prevenção à fraude no laboratório começa pelo comprometimento 
irrestrito da alta gestão e de todos os gestores na adoção de uma gestão da 
transparência, com mudança de uma cultura punitiva para uma cultura justa, 
onde as falhas individuais são consideradas falhas do sistema e os resultados 
obtidos são resultados de trabalho em equipe.

 Os gestores do Santa Cecília tem a missão e obrigatoriedade de 
conscientizar e estimular os colaboradores a refletir e atuar de acordo com as 
regras e procedimentos adotados.

Também é considerado fraude qualquer tipo de omissão, alteração ou 
falsificação de informações ou documentos em benefício de alguém, para 
disfarçar ou esconder resultados ou falhas.

 Quaisquer violações constatadas deverão ser 
comunicadas a um Supervisor, Gestor de Pessoas ou Diretor.

 Os colaboradores deverão tomar decisões e agir de maneira idônea e 
transparente, sem deixar-se influenciar por questões particulares, de familiares 
ou de amigos que possam, consciente ou inconscientemente, afetar seu 
julgamento em relação à atividade profissional na qual ele esteja envolvido, levá-
lo a promover favorecimentos ou a agir contra os interesses do Laboratório 

 O objetivo de partilhar este Código de Conduta não apenas com nossos 
colaboradores, mas também com a sociedade, é parte da política de 
transparência.

FRAUDES E GESTÃO DA TRANSARÊNCIA



 O assédio moral consiste em “depreciar, de qualquer forma, e 
reiteradamente, a imagem ou o desempenho de servidor público ou empregado, 
em razão de subordinação hierárquica funcional ou laboral, sem justa causa, ou 
tratá-lo com rigor excessivo, colocando em risco ou afetando sua saúde física ou 
psíquica''. (artigo 136-A do Código Penal Brasil)
 O crime de assédio sexual consiste no fato de o agente "constranger alguém 
com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 
agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 
exercício de emprego, cargo ou função" (CP, art. 216-A, caput). 
 O Laboratório Santa Cecília não tolera qualquer ação que caracterize 
assédio moral ou sexual por parte de seus diretores, gestores, colaboradores, 
fornecedores, prestadores de serviço e clientes. 

ASSÉDIO MORAL E SEXUAL

 O laboratório possui controle de acesso às suas áreas, assim como controle 
de acesso às informações, documentos e registros, os quais são feitos por meio 
de senhas pessoais e intransferíveis. É vedado a qualquer colaborador acessar 
ou repassar qualquer tipo de informação do laboratório ou de clientes a terceiros 
sem prévia autorização.  
 O laboratório identifica, monitora e estabelece ações para 
minimizar ou sanar todos os riscos evidenciados ao longo de 
suas atividades e que coloquem em risco a segurança dos 
colaboradores, clientes, fornecedores, sociedade e meio 
ambiente. Estes procedimentos são repassados aos 
colaboradores por meio de treinamentos os quais deverão ser 
adotados ao longo de suas atividades.

 A infraestrutura do laboratório é dimensionada para atender as legislações 
vigentes, viabilizar a execução dos processos de trabalho de forma segura, 
controlando por meio de sinalizações o acesso e circulação, de forma a garantir 
um fluxo seguro e eficaz.

 O Laboratório procura manter um ambiente de trabalho que garanta 
segurança para os colaboradores, clientes fornecedores e prestadores de 
serviço e propício à realização das atividades. 

 O Laboratório Santa Cecília atende todas as regras de segurança e 
medicina do trabalho, fornecendo todos os meios e condições para um ambiente 
seguro, e cada colaborador também tem a responsabilidade de seguir as normas 
internas de biossegurança para si e seus colegas, sendo obrigatório o uso dos 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI's.

AMBIENTE DE TRABALHO E SEGURANÇA



 O Laboratório Santa Cecília contribui com o desenvolvimento, o bem-estar e 
a melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, de suas famílias e da 
sociedade em geral.  
 O Laboratório Santa Cecília apoia campanhas e projetos assistenciais, 
sobretudo relacionados à área de saúde e meio ambiente, buscando ser 
reconhecido como uma empresa socialmente responsável, trabalhando em prol 
de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável
 Além da preocupação com a segurança de seus clientes, colaboradores e 
ambiente de trabalho, o laboratório preocupa-se com a segurança e preservação 
do meio ambiente, definindo procedimentos para manuseio, conservação e 
descarte de materiais biológicos, reagentes, insumos e demais resíduos 
gerados.  
 A Sustentabilidade é o termo usado para o ato em que o ser humano visa 
suprir as necessidades atuais sem comprometer o futuro das próximas gerações. 
 O Laboratório Santa Cecília contribui para sustentabilidade do meio 
ambiente utilizando papéis recicláveis, estimulando a retirada de laudos pela 
internet, tratando os resíduos antes de serem desprezados na rede de esgoto e 
separando os diferentes tipos de resíduos para coletas seletivas, evitando o 
consumo de copos descartáveis, utilizando copos individualizados para seus 
colaboradores, dentre outras ações.
 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 
E SUSTENTABILIDADE



RELACIONAMENTOS



 A comunicação externa é o principal meio de comunicação do laboratório 
com a sociedade e tem por objetivo divulgar a imagem da empresa, buscando 
preservá-la e melhorá-la.  
 Esta comunicação é feita através de mídias sociais que envolvem sobretudo 
facebook, instagram, site do laboratório, revistas, outdoors e informativos 
divulgados nas unidades.  
 O laboratório utiliza estas mídias não apenas para divulgar para a sociedade 
os serviços oferecidos e resultados obtidos, mas também prestar informações de 
responsabilidade social à população sobre questões relacionadas à saúde e 
exames. 

RELAÇÃO COM A SOCIEDADE

 O Laboratório Santa Cecília mantém relação de respeito com sindicatos e 
associações de classe e seus dirigentes e representantes.

 Reconhecemos as entidades sindicais e associações de classe como 
representantes legais dos empregados, seguindo as práticas e orientações da 
empresa. 

RELAÇÃO COM SINDICATOS E CONSELHOS DE CLASSE 



 O relacionamento do Laboratório Santa Cecília com o setor público está 
pautado dentro dos princípios de cooperação e transparência com os órgãos de 
Controle e Reguladores, no cumprimento das normas e leis vigentes, respeitando 
prazos e determinações deles emanadas.
 Em caso de fiscalizações municipais, estaduais ou federais, os diretores e 
gestores devem prestar as devidas informações e documentações solicitadas 
pelos órgãos do setor público. 

RELAÇÃO COM GOVERNO E ÓRGÃOS FISCALIZADORES

 O Laboratório busca por meio de treinamentos e procedimentos 
padronizados capacitar não somente seus bioquímicos, mas toda sua equipe de 
uma forma geral, a prestar um serviço de qualidade e assessoria científica para 
todos os seus clientes, sobretudo para os médicos. 
 Este serviço envolve orientação, esclarecimento e instrução a respeito de 
preparo dos pacientes para a coleta de material biológico, obtenção de material 
biológico adequado à realização dos exames, orientação e auxílio na seleção dos 
exames mais adequados a cada caso, comunicação de resultados críticos e 
interpretação dos resultados obtidos e tem por objetivo sempre melhorar o 
relacionamento com os médicos e garantir a satisfação destes. 

RELAÇÃO COM MÉDICOS



 Também é uma responsabilidade do laboratório e dos fornecedores o foco 
no desenvolvimento e melhoria contínua das relações, visando sempre o 
crescimento de todos. Com este foco, a manutenção dos fornece
dores do Laboratório Santa Cecília é feita por meio de uma 
reavaliação anual realizada pelos gestores, os quais são 
responsáveis pelo acompanhamento dos fornecedores e por 
dar um feedback para o fornecedor com os resultados obtidos ao 
longo do ano.

 No decorrer dos relacionamentos comerciais, é esperado existir o 
oferecimento de brindes, presentes ou vantagens por parte de fornecedores 
aos colaboradores. Para que se mantenha a ética e clareza nos negócios, a 
empresa determina que qualquer oferta deverá ser comunicada à Gerência 
responsável, para que decida junto à Diretoria a melhor forma de utilização 
desses oferecimentos.
 Visando a segurança de colaboradores e clientes, é proibida a entrada de 
pessoas não autorizadas nas unidades do laboratório, exceto áreas de acesso 
à clientes. Somente tem acesso em outras áreas das unidades do laboratório, 
os colaboradores. O acesso dos fornecedores, prestadores de serviços e 
terceiros às áreas do laboratório somente será liberado se estes estiverem ou 
forem devidamente identificados e autorizados. 

 A escolha dos fornecedores de produtos e /ou serviços no Laboratório 
Santa Cecília é baseada em critérios técnicos, profissionais, éticos e 
transparentes, através de processos imparciais, enfatizando a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos, prazo de entrega, negociação e viabilidade 
econômica, princípios de legalidades e preocupação socioambiental. 

 Os fornecedores devem honrar pelos compromissos assumidos, terem 
lisura e transparência na execução e cumprimento dos contratos e garantir 
exclusividade ao laboratório no que se refere a exames, metodologias 
inovadoras e equipamentos utilizados ou a serem utilizados visando manter 
seus diferenciais.

 O laboratório se compromete a cumprir os acordos firmados, o que deve 
ocorrer de forma bilateral. 

 Nos relacionamos com nossos fornecedores de forma ética e íntegra. Por 
isso, a aceitação de comissões, benefícios ou dinheiro que favoreçam sua 
empresa ou gerem vantagens que possam influenciar ou favorecer direta ou 
indiretamente as decisões dos colaboradores do Laboratório Santa Cecília, 
deve ser considerada incorreta e antiética. 

RELAÇÃO COM FORNECEDORES



 A imagem de uma empresa assim como a do laboratório é reflexo da forma 
como trabalha e trata seus clientes. O laboratório tem como princípios o foco no 
cliente e sua segurança, priorizando um atendimento humanizado, ético e 
sigiloso que busque atender todos os direitos e requisitos de clientes, oferecendo 
um serviço de qualidade e confiança que garanta segurança para clientes, 
colaboradores, fornecedores e demais partes interessadas. 

 A quebra de sigilo de informações de clientes, além de caracterizar infração 
ética, é crime, conforme código civil e penal. Por isso, o laboratório exige a 
confidencialidade de informações pessoais e clínicas, especialmente aquelas 
referentes a dados pessoais, exames, laudos e procedimentos. 

 Os dados do cliente fornecidos ao laboratório assim como os materiais 
biológicos são considerados propriedade do cliente sendo tratados com ética, 
respeito e sigilo. 
 O laboratório além do contato direto com o cliente durante o atendimento e 
coleta, mantém canais de comunicação, onde o cliente pode entrar em contato 
com o laboratório diretamente e/ou indiretamente e registrar sua satisfação, 
sugestões, dúvidas e reclamações. Estes meios são: telefone, Pesquisa de 
Satisfação de Clientes (PSC), formulário específico de Sugestões, Elogios e/ou 
Reclamações de Clientes, site, facebook, instagram, whatsapp e e-mail.

 A exigência acima se aplica também a quando colaboradores utilizam os 
serviços do Santa Cecília.

RELAÇÃO COM CLIENTES

 A concorrência deverá ser feita evidenciando pontos positivos do laboratório 
e não negativos dos concorrentes.

 O Laboratório Santa Cecilia não aceita qualquer tipo de prática de 
concorrência desleal, o relacionamento com os concorrentes deve ser realizado 
de forma transparente, ética e harmoniosa, não sendo permitido 
comportamentos que denigrem de maneira alguma a imagem dos concorrentes. 

 Desta forma, os colaboradores deverão se abster de 
comentários sobre os serviços de concorrentes, diretos ou 
indiretos, que não estejam baseados em fatos comprovados, 
ou que tenham por objetivo denegrir a imagem da 
concorrência.

RELAÇÃO COM CONCORRENTES



 A relação entre o colaborador e a empresa gera um comprometimento 
organizacional. É quando o colaborador tem o desejo de fazer parte do 
Laboratório e se sente motivado a participar do crescimento e dos objetivos da 
empresa. É fundamental para que os clientes e fornecedores, ao perceberem 
isso, possam ter e transmitir boas impressões sobre a empresa, serviços e 
sobre o atendimento prestado pelos nossos colaboradores.
 O Laboratório Santa Cecília busca este comprometimento e motivação 
por parte dos colaboradores garantindo uma comunicação institucional 
adequada e eficaz e paridade de acesso às oportunidades, na qual não se 
permite privilegiar um colaborador em detrimento de outro.
 Parentescos diretos ou indiretos, amizades e relacionamentos entre 
colaboradores deverão ser evitados e, caso ocorram, devem ser comunicados 
à Direção. 
 Também não são aceitas no local de trabalho qualquer forma de 
discriminação, intimidação e outras formas de assédio, independente da sua 
natureza ou de quem a pratique. 
 As relações no ambiente de trabalho devem ser pautadas pela cortesia e 
respeito. Todos devem primar pelo trabalho em equipe, lealdade, confiança, 
buscando alcançar os valores, metas e objetivos institucionais.

 Em caso de conflitos pessoais ou de valores, no cotidiano ou na realização 
de algum trabalho específico ou nos casos em que se considere prejudicado ou 
que questione uma situação de discriminação, desigualdade ou injustiça 
procure imediatamente seu gestor. Isso permite solucionar de forma mais 
rápida e eficiente a situação.

 So l i c i t e ,  sempre  que  necessá r i o ,  o  apo io  dos  co legas , 
independentemente do nível de hierarquia, para tirar dúvidas e trocar ideias 
sobre o trabalho. Isso traz vantagens e fortalece ainda mais as relações de 
trabalho.

RELAÇÃO COM COLABORADORES



CONDUTA DOS
COLABORADORES



 O uniforme é de uso exclusivo para o trabalho e faz parte da imagem da 
empresa. Ele deve ser limpo, bem cuidado e preservado e usado somente no 
local de trabalho, visando resguardar esta imagem. 

 É importante que os colaboradores sempre estejam devidamente 
identificados a fim de respeitar os direitos dos clientes de identificação daqueles 
que estejam ligados ao seu atendimento e facilitar a comunicação com os clientes 
e colegas de trabalho.

 Colaboradores não deverão frequentar eventos sociais e bares de uniforme, 
a não ser que convidados e/ou autorizados pelos gestores ou Direção. Em alguns 
cargos que o uso do uniforme não é obrigatório, os colaboradores deverão utilizar 
do bom senso, trajando roupa social e evitando exposições inadequadas e 
usando o crachá de identificação. 

 Colaboradores em exercício de suas atividades profissionais representam a 
imagem do Laboratório Santa Cecília e por esta razão, devem trajar-se e 
comportar-se de forma a valorizar essa imagem, cabendo aos gestores de cada 
setor avaliar se o colaborador está de acordo com os padrões institucionais 
definidos. 

IMAGEM DO COLABORADOR E USO DE UNIFORMES

 Todos os produtos, programas e serviços de trabalho 
intelectual desenvolvido ou criado por qualquer colaborador 
durante o exercício de suas atividades profissionais provenientes

 Na relação com o cliente, os dados e informações relativos ao cliente e aos 
resultados de seus exames devem ser preservados, não podendo ser 
repassados ou discutidos com terceiros.  A quebra deste sigilo caracteriza  
infração ética e é crime. 
 Documentos, dados, informações e outros assuntos pertinentes ao seu 
trabalho e ao Laboratório Santa Cecília como a tecnologia e as metodologias 
utilizadas, os planos de negócios, as estratégias, as informações técnicas, 
administrativas, financeiras e mercadológicas, bem como as listas de 
informações sobre clientes e fornecedores, os dados e relatórios operacionais e 
de desempenho são propriedade intelectual do laboratório 
Santa Cecília não devendo ser copiados e/ou divulgados a 
ninguém, exceto com autorização prévia da Direção.

SIGILO PROFISSIONAL E
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



 Os compromissos e responsabilidades que o colaborador deve seguir em 
relação ao sigilo profissional estão descritos no Formulário Contrato de 
Sigilo/Segredo Profissional, Compromisso e Responsabilidade que deve ser 
assinado no momento da integração do novo colaborador na empresa e neste 
documento e serem reforçados anualmente nos treinamentos de reciclagem de 
dos procedimentos da qualidade.  

 Os colaboradores deverão garantir a confidencialidade das informações a 
respeito da empresa, dos clientes, dos fornecedores e partes interessadas.

da relação de trabalho também é considerado propriedade do Laboratório Santa 
Cecília, mesmo após o término do vínculo empregatício e deverão ser tratados da 
mesma forma. 

 A Comunicação interna possibilita maior comprometimento organizacional 
tendo como objetivo criar a identidade e imagem do laboratório aos 
colaboradores, a cultura comum e o espírito de equipe através da divulgação dos 
seus princípios, valores, política, missão, objetivos, visão e resultados, 
capacitando, informando, e respondendo às necessidades de informação e 
questionamentos, sensibilizando os colaboradores com o laboratório, fazendo 
com que sintam orgulho da empresa em que trabalham.

 A Comunicação Institucional é responsável pela formação da identidade e 
imagem positiva de uma instituição, ressaltando perspectivas relacionadas com 
princípios, valores e estratégias da organização. Desta forma, elaborar a 
Comunicação Institucional é conhecer e compartilhar características de uma 
empresa, sobretudo seus valores. 
 O Laboratório Santa Cecília designa profissionais responsáveis e 
habilitados tanto na promoção da comunicação da empresa como na 
consolidação da identidade social dessa no mercado.  É de responsabilidade 
destes gerenciar as informações, promover a comunicação com a imprensa e a 
mídia em geral, gerenciar o fluxo de informações entre os colaboradores, 
elaborar produtos de comunicação para a promoção da empresa em jornais 
internos e externos, gerenciar e produzir conteúdo para websites e planejar 
eventos.

 Para que esta comunicação aconteça de maneira 
adequada são estabelecidos canais de comunicação dentro 
do laboratório que servirão também para que os colaboradores 
sejam atualizados e notificados de resultados obtidos, mudanças 
ocorridas, enviem seus recados, dúvidas e sugestões tanto à 
direção quanto a outros colaboradores.

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL - USO DOS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS



 É proibido aos colaboradores fazer pronunciamentos em nome da empresa 
sem prévia autorização ou publicar qualquer tipo de postagem depreciativa 
envolvendo o Laboratório Santa Cecília, colaboradores e seus representantes. 

 Nenhum software que não cumpra as políticas da empresa ou os acordos de 
licenciamento e direitos autorais aplicáveis a cada situação pode ser adicionado 
ao sistema de comunicação eletrônica da empresa. 

 Em casos excepcionais, a empresa poderá acessar o conteúdo das 
informações que circulam pelos sistemas de comunicação disponibilizados aos 
seus colaboradores ou que estejam armazenadas em qualquer equipamento 
utilizado pelo laboratório para o uso estritamente profissional. 
 A utilização de mídias sociais dentro ou fora do laboratório, em nome da 
empresa, realizada por colaborador ou pessoa que a represente, só deverá 
ocorrer quando objetivar a divulgação da verdade em prol do desenvolvimento, 
de forma ética e moral, nunca de forma criminosa ou que possa caracterizar 
infração ao presente Código, e desde que haja autorização prévia da Direção. 

São inúmeros os instrumentos de comunicação interna que são utilizados como 
telefone, e-mail, spark, whatsapp, dentre outros.  
 Estes recursos e equipamentos de comunicação são bens da empresa para 
uso exclusivo das atividades de seu interesse.

 Para a preservação do sigilo e privacidade do conteúdo gerado em 
diferentes Sistemas de Comunicação utilizados pelo Santa Cecília, é 
expressamente proibido a qualquer colaborador da empresa acessar as 
informações de outros profissionais e até mesmo a gravação de vídeos e áudios 
sem autorização da Alta Direção e o Gestor de Pessoas. 

 O laboratório reserva-se no direito de controlar e monitorar o acesso à 
internet de todos os equipamentos interligados ao seu sistema de tecnologia da 
informação, sempre com o objetivo de resguardar a segurança da informação, 
respeitando as garantias individuais dos colaboradores. 

 Não se admite a transmissão de arquivos, imagens, jogos interativos ou 
mensagens que não sejam de interesse do laboratório. 

 A divulgação de qualquer informação interna em qualquer meio de 
comunicação, incluindo impressa, redes sociais, órgãos acadêmicos, visitantes e 
clientes deve ser feita somente por pessoas autorizadas pela Direção. 
 Nenhum colaborador ou pessoa ligada à empresa está autorizada a criar 
blogs, sites ou comunidades em redes sociais em nome do 
laboratório. 
 Qualquer colaborador que souber de práticas em mídia 
social que possam prejudicar a imagem ou reputação da 
companhia deverá comunicar imediatamente à al ta 
administração para providências. Crimes cibernéticos deverão 
ser tratados com rigor ético e na forma da lei.



 As instalações, os equipamentos de informática, de produção, bem como os 
materiais, reagentes, insumos disponíveis, destinam-se às atividades do 
Laboratório Santa Cecília e constituem, portanto, um patrimônio indispensável 
para produzir recursos, garantir empregos, gerar impostos e adicionar valor aos 
diretores, colaboradores e clientes. Por isso, o zelo, proteção e preservação 
destes é indispensável. 

 É dever de todos os colaboradores preservar o patrimônio e os bens do 
Laboratório Santa Cecília. Ser responsável pela sustentabilidade da empresa e 
do meio ambiente sempre que possível, economizar recursos à sua disposição 
(água, energia elétrica, papel, telefone, celular etc.)

 Os recursos de tecnologia da informação (Informática) são postos à 
disposição dos colaboradores no atendimento dos propósitos laboratoriais, 
sendo vedado o uso dos equipamentos de informática para fins particulares. 
 As senhas de acesso às unidades, às redes, sistemas e alarmes do 
laboratório Santa Cecília são pessoais e intransferíveis, sendo proibido o 
compartilhamento destas entre colaboradores, clientes, fornecedores e outras 
partes interessadas. 

 Os veículos, telefones e celulares assim como outros bens do laboratório só 
podem ser utilizados a serviço do mesmo e de acordo com precauções 
indispensáveis, não sendo permitido o uso para fins pessoais. Os veículos só 
poderão ser utilizados por pessoal capacitado e designado. 

SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA E
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO



RESPONSABILIDADES DOS

COLABORADORES



 Prestar um atendimento humanizado aos clientes, fornecedores, 
colaboradores e demais partes interessadas, respeitando a forma de ser e agir de 
cada uma, suas diferenças, crenças e valores, buscando atender seus direitos e 
requisitos estabelecidos.  

 A jornada de trabalho deve ser respeitada e remunerada adequadamente, 
sem trabalho forçado ou exagerado. As horas extras deverão ser comunicadas e 
autorizadas. 

 Entender, divulgar e trabalhar com base nos princípios, valores e diretrizes 
do laboratório Santa Cecília visando o atingimento das estratégias e metas 
estabelecidas. 

 Os colaboradores deverão estar uniformizados e devidamente 
identificados. 

 Os colaboradores deverão realizar suas atividades conforme 
procedimentos padronizados, seguir as normas internas de biossegurança, 
inclusive o uso de EPI´s, identificando e gerenciando os riscos existentes em 
cada etapa e tomando ações para saná-los garantindo segurança para eles e 
para os clientes.

 O uniforme deverá estar limpo e bem conservado e seu uso restrito ao 
ambiente de trabalho. 

 Os colaboradores deverão agir de acordo com os valores, princípios e 
diretrizes do laboratório buscando benefícios e resultados para o mesmo, 
evitando omissões ou ações que beneficiem eles próprios ou terceiros ou 
denigrem a imagem de colaboradores e concorrentes. 

 O trabalho deve ser valorizado e realizado com empenho e motivação sem 
abusos de autoridades ou depreciações. 

 Os colaboradores deverão manter sigilo em relação aos dados e 
informações referentes a clientes, fornecedores, ao laboratório e demais partes 
interessadas. Estas somente poderão ser utilizadas ou divulgadas com 
autorização da Direção. 
 Os colaboradores deverão utilizar os recursos disponíveis de forma 
responsável, evitando desperdícios buscando a sustentabilidade da empresa e 
do meio ambiente. 
 Os bens e patrimônio do laboratório deverão ser 
preservados e utilizados com zelo, apenas para serviço do 
laboratório, sendo vetado seu uso para fins pessoais. 

RESPONSABILIDADES DOS COLABORADORES



 Qualquer colaborador que souber de práticas em mídia social ou de outras 
formas que possam prejudicar a imagem ou reputação da companhia deverá 
comunicar imediatamente à alta administração para providências. Crimes 
cibernéticos deverão ser tratados com rigor ético e na forma da lei.

 Os colaboradores deverão utilizar os meios de comunicação do laboratório 
para garantir uma comunicação eficaz com clientes, fornecedores, 
colaboradores e partes interessadas, buscando garantir a segurança destes e 
preservar e melhorar a imagem da empresa e favorecendo os interesses do 
laboratório, não podendo ser utilizados para fins pessoais. 
 Postagens em mídias sociais relacionadas ao laboratório só poderão ser 
feitas por pessoal autorizado, cabendo aos colaboradores o compartilhamento 
destas informações quando aplicável. 

 Sempre comunicar a um Supervisor, Gestor de Pessoas ou Diretor 
quaisquer violações constatadas. 

RESPONSABILIDADES DOS COLABORADORES



VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE

CONDUTA E ÉTICA



 Em casos de dúvidas ou denúncias, o colaborador deve contatar sua 
liderança imediata ou Gestor de Pessoas.

 Caso seja constatada a violação de qualquer diretriz estabelecida neste 
Código de Conduta e Ética, serão adotadas as medidas disciplinares cabíveis, 
sujeitas inclusive a advertências, suspensões e demissões, garantindo o pleno 
direito de defesa e argumentação das partes envolvidas.

 A omissão diante do conhecimento de possíveis violações realizadas por 
colaboradores e terceiros será igualmente considerada conduta antiética. O 
sigilo sobre a identidade, daqueles que relatarem ou participarem da 
investigação quanto a eventual violação deste Código de Conduta e Ética, será 
garantido pelo Laboratório.

 Qualquer desvio de conduta individual ou coletiva que comprometa o nome 
e credibilidade da marca ou de seus colaboradores será considerado violação 
grave ao Código de Conduta e Ética.

 Em caso de uma denúncia grave de violação do Código de Conduta e Ética 
será instalado um comitê de conduta ética composta por um Diretor, pelo Gestor 
de Pessoas, por um representante do setor envolvido e um membro da Garantia 
da Qualidade na qual analisará e julgará a denúncia de violação com 
independência e imparcialidade. 

VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA



GESTÃO DO CÓDIGO DE

CONDUTA E ÉTICA



 O Código de Conduta e Ética ficará disponível em meio magnético à 
disposição para leitura e consultas.

 O Treinamento de novos colaboradores ficará na responsabilidade do 
Gestor de Pessoas, já as reciclagens anuais na obrigação do Grupo da Garantia 
da Qualidade, a qual será realizada em conjunto com as políticas e 
procedimentos da qualidade. 

 A gestão deste código assim como sua emissão e revisão serão de 
responsabilidade do Gestor de Pessoas.

 É responsabilidade de todos os gestores dar o exemplo, agindo de acordo 
com os princípios descritos neste Código de Conduta e Ética. Ao mesmo tempo, 
deverão assegurar que todos os colaboradores se familiarizem com o conteúdo 
deste Código, acatem e respeitem o que está estabelecido.

 A revisão deste deverá ser realizada anualmente. 
Todos devem ser treinados quanto ao entendimento e aplicação deste Código de 
Conduta e Ética. 

GESTÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA E ÉTICA



CÓDIGO DE 

CONDUTA
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