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ÉTICA  

E 

MORAL 

ÉTICA 

“A Ética é uma 

reflexão sobre valores 

e condutas que 

norteiam a Moral. 

Nas ações individuais 

do cotidiano é que a 

moral emerge ou não” 

Ética é um conceito abstrato, uma reflexão que explica quais 

condutas determinam a moral, que é universal. 

Moral é um valor que tem sua existência na ação. “Agir conforme 

valores que são importantes e necessários para a pacífica 

convivência social”. 
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Em tempos de turbulência política e econômica 

no Brasil, que levam as relações entre as 

empresas, órgãos governamentais e sociedade a 

um conflito de interesses, vimo-nos na 

obrigação de ratificar nossa visão e valores em 

nossos negócios, baseados na ética, integridade, 

transparência, respeito e responsabilidade sócio 

ambiental de forma a contribuir para o bem-

estar e saúde da população brasileira. 

 Diretoria:  
José Bráulio Dias Horta 

Wilma Tomazetti Horta 

Renato Bráulio Horta  Roberto Mauro Horta  

MENSAGEM DA DIRETORIA 
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A Cirúrgica São José foi fundada em 06 de Fevereiro 

de 1986, em São José dos Campos, São Paulo, como 

Distribuidora de Materiais e Medicamentos 

Hospitalares. 

Com um moderno sistema de gestão, armazenamento 

e logística, além de uma equipe técnica com profundo 

conhecimento em sua área, a Cirúrgica se consolidou 

como uma empresa capaz de resolver os problemas e 

suprir prontamente as necessidades dos seus clientes, 

garantindo qualidade na entrega, preços e prazos 

acordados. 

 

  

A EMPRESA 
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Localizada em local estratégico no Estado de São 

Paulo, com modernas estruturas para armazenamento 

que permitem um controle total dos seus estoques, 

rastreabilidade de lotes e processos que certificam a 

qualidade de seus produtos. 

Parcerias com transportadoras consagradas, moderna 

gestão e controle de plano logístico, garantem 

entregas de uma ampla linha de materiais e 

medicamentos médicos hospitalares, fórmulas infantis 

e dietas nutricionais dentro dos prazos acordados em 

suas vendas e a consequente satisfação de seus 

clientes. 

 

 

  

A EMPRESA 



 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORES 

 Agir sempre com ética nas 

negociações com nossos clientes, 

fornecedores e comunidade; 

 Buscar o crescimento da empresa, 

respeitando a concorrência, os 

clientes e funcionários; 

 Proporcionar condições de 

trabalho e saúde que dignifiquem 

a vida dos funcionários e seus 

familiares; 

 Incentivar e dar condições para o 

crescimento pessoal e profissional 

que permitam aos funcionários a 

realização de seus sonhos; 

 Contribuir positivamente para o 

bem-estar da comunidade e o 

meio ambiente. 

Diretoria, gerência, encarregados, funcionários e colaboradores, 

ao se emprenharem no exercício diário sobre nosso código de 

ética, e preservação de seus valores, com certeza o crescimento 

sólido da empresa será pautado na eficiência, satisfação dos 

clientes, e na qualidade de seu negócio. 
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PRINCÍPIO  

DE  

IDENTIDADE 

 Todos os colaboradores devem 

agir, nas operações da 

empresa, conforme normas 

internas, leis e regulamentos 

vigentes no país;            

 Manter políticas e práticas de 

prevenção e combate à 

corrupção, fraudes ou atos 

ilícitos; 

 Convergir as ações respeitando 

a livre concorrência; 

  Observar rigidamente a 

política de preços, prazos,  

descontos, percentual de 

fretes determinados,  visando  

a preservação da saúde 

financeira da empresa; 

 Respeitar clientes e 

fornecedores, no trato e 

solução de problemas, 

ratificando as parcerias 

estabelecidas. 
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 Respeito aos diretos individuais e diversidades humanas. 

  Adoção de práticas de prevenção e combate a todo 

tipo de discriminação, assédio, preconceito, trabalho 

infantil e condições de trabalho indignos; 

 Remuneração e reconhecimento com base na 

meritocracia; 

 Manutenção de cursos de treinamento internos e 

externos; 

 

 

 

 

  

NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 

Responsabilidade das Lideranças: 

Cabe aos líderes a disseminação e diligência pelas normas 

internas, dos objetivos estratégicos da empresa, cumprimento 

de leis,  através de exemplos praticados diariamente, espirito 

de liderança, difundindo orientações com cortesia e respeito 

ao colaborador, conquistando assim a adesão de suas equipes 

e consequente sucesso no desafio de criar e manter um 

ambiente de trabalho produtivo, estimulante, saudável e 

profissional. 
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É INACEITÁVEL: 

 Agir em nome dos setores desconsiderando a empresa 

como um todo. 

 Disseminar intrigas e julgamentos subjetivos das políticas e 

filosofia da empresa. 

 Promover qualquer tipo de reunião social, nos setores, 

sem a anuência da empresa, discriminando departamentos 

ou funcionários; 

 Ignorar ou negligenciar o cumprimento das normas 

internas, como vendas no recinto de trabalho e uso 

indevido dos recursos da empresa. 

 Criar obrigações sociais que impliquem em gastos 

financeiros, em nome da cultura do setor, tais como, 

bolos nos aniversários, imposição de uniformes, 

sobrepondo-se às normas internas da empresa. 
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 Cumprir rigorosamente a política de compras na escolha 

de fornecedores éticos; 

 Obter nas negociações com fornecedores os melhores 

preços e maiores prazos; 

 Controlar a quantidade de produtos em estoque de 

acordo com o giro; 

 Alinhar compras diárias com o fluxo de caixa de 

pagamentos; 

 Analisar prontamente as solicitações dos clientes quanto 

suas reivindicações de prazos, devoluções e outras 

demandas; 

 Formalizar por escrito toda e qualquer negociação com 

clientes e fornecedores;   

 

 

 
 

 

NAS RELAÇÕES COM CLIENTE E 

FORNECEDORES 
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É INADMISSÍVEL: 

 Forçar vendas casadas para a efetivação de negócios; 

 Obter resultados a qualquer custo, induzindo os clientes a 

erros, colocando suas necessidades em segundo plano; 

 Manter com fornecedores vínculos comercias e pessoais que 

comprometam a isenção nas tomadas de decisões pela 

empresa; 

 Condicionar contribuições, patrocínios ou doações visando 

benefícios indevidos; 

 Manipular ações de vendas visando fechamento de metas, 

tais como, atrasar pedidos de venda e postergar devoluções 

de clientes; 

 Aceitar brindes ou presentes de qualquer espécie que 

possam caracterizar vantagens pessoais. 
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NAS RELAÇÕES COM SETORES 

PÚBLICOS 

A Integridade Empresarial diz respeito a estrita observância das 

leis, regulamentos e normas vigentes no País, sem preferências 

ideológicas ou partidárias.  

 

É PROÍBIDO SOB AS PENAS DA LEI ART. 299 CÓDIGO PENAL: 

 Aceitar pedidos de pagamentos, propinas ou comissões 

tendo como consequência a elevação preços em suas 

negociações; 

 Participar de cartéis para obtenção de privilégios; 

 Participar de conluios com gestores públicos para privilegiar 

determinados produtos, marcas ou desvios de mercadorias 

para usufruir qualquer benefício indevido; 

 Frustrar ou fraudar, mediante ajustes, combinações ou 

qualquer outro expediente, o caráter competitivo de 

procedimento licitatório público; 

 Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato 

de procedimento público; 

 Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos celebrados com a administração pública. 
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PRINCÍPIO  

DE  

BOA FÉ 

 Agir de boa fé em suas relações 

comerciais; 

 Respeitar funcionários, clientes e 

fornecedores da mesma forma que 

esperamos respeito recíproco; 

 Ser responsável por atos e escolhas, 

dando provas de honestidade, fator 

primordial para que haja confiança e 

credibilidade entre as partes em 

suas negociações; 

 É INACEITÁVEL: 

 Induzir outros a erros ou 

causar-lhes prejuízos, visando 

benefícios à empresa; 

 Usar o nome da empresa, ou 

cargo para obter benefícios 

pessoais ou vantagens para 

parentes, assumindo o risco de 

atingir o nome da empresa, e 

a própria reputação 

profissional; 
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PRINCÍPIO  

DE  

EXCELÊNCIA 

 Aprimorar a qualidade de nosso 

trabalho, criando ambientes que 

estimulem a cooperação e respeito 

mútuo, postura profissional na 

resolução de conflitos; 

 Reconhecer erros cometidos por sua 

equipe propondo soluções para 

prevenção em situações 

semelhantes; 

 Realizar trabalhos com integridade, 

diligência e fidelidade aos interesses 

da empresa; 

 Zelar pelas instalações, recursos, 

equipamentos e demais materiais de 

trabalho, para uso de negócios da 

empresa, não utilizando-os para fins 

particulares;  

 Seguir orientação de consumo 

consciente, não desperdiçando 

recursos naturais, como água, 

energia, papel, material de 

escritório, reciclando o que for 

possível; 

 Garantir participação voluntária em 

rateios para comemorações, amigo 

secreto, doações, sem 

constrangimento de qualquer 

espécie;  
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 Coibir realização de rifas, apostas,  

sorteios, jogos com premiações; 

 Solicitar ou conceder empréstimos 

a colegas de trabalho e 

principalmente aceitar presentes 

de clientes e fornecedores; 

 Vender ou comprar mercadorias ou 

serviços nas dependências da 

empresa; 

 Praticar ou tolerar negócios, ou 

operações que possam contribuir 

para realização de atos ilícitos ou 

criminosos, como corrupção, 

propinas, fraudes, expondo a 

empresa a graves penalidades; 

 Disseminar conteúdos contrários 

aos valores da empresa, como 

pornografia, conteúdos 

preconceituosos e ilegais entre 

outros; 

 

 

PRINCÍPIO  

DE  

EXCELÊNCIA 

MUITO IMPORTANTE: 

Comunicação ao gestor, de forma fundamentada, de 

transgressões ao código de ética, ou normas internas é 

obrigação das lideranças no sentido de se preservar o conceito, 

integridade e sobrevivência da empresa. Esta ação não pode 

ser considerada como uma mera intriga, ou dedurador. 
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É INADMISSÍVEL: 

 Usar drogas ilícitas que comprometam o 

desempenho funcional e o ambiente de trabalho; 

 Levar consigo cópia de informações pertinentes à 

empresa, processos, metodologias, softwares, pois 

esta ação se constitui em furto de propriedade 

intelectual; 

 Indicar parentes, irmãos, cônjuges para vagas 

existentes, sem o estrito conhecimento da 

empresa;  

 Oferecer ou receber cortesias ou contribuições de 

qualquer natureza ou valores, visando benefícios 

próprios ou para a empresa; 

 Utilização de telefone ou e-mail particular para 

tratar de negócios da empresa; 
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POLÍTICA DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO 

A empresa repudia qualquer tipo de pirataria e softwares ilegais 
 

Segurança da Informação requer medidas que impossibilitem a 

degradação de dados e invasão de hackers e vírus. 

A preservação da segurança da informação requer inspeções 

periódicas nos computadores da empresa e celulares corporativos, 

não caracterizando invasão de privacidade. 

 USOS PERMITIDOS: 

 Acesso externo dos servidores apenas para mantenedora 

do ERP e gestor administrativo; 

 Acesso ao Wi-Fi somente para Departamento Financeiro, 

Fornecedores e Assessores Técnicos; 

 Acessos as senhas, inerentes à execução do trabalho; 

 Senhas individuais para uso do ERP da empresa; 

 E-mails corporativos, formalizados pela empresa, para uso 

exclusivo de seus negócios; 

 O uso do SKYPE apenas para realização de negócios entre 

clientes e fornecedores da empresa; 

 Uso do WhatsApp apenas nos telefones corporativos para 

mensagens relativas aos negócios da empresa; 
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É INADMISSÍVEL: 

 Uso de qualquer mídia externa nos computadores da 

empresa, tais como, pen drive, CD; 

 Portar os celulares corporativos fora da dependência da 

empresa; 

 Uso de celulares corporativos para assuntos particulares; 

 Uso de celulares e e-mails particulares para comunicação 

com clientes e fornecedores; 

 Carregar celulares particulares nos computadores da 

empresa; 

 Uso de e-mails particulares no ambiente de trabalho; 

 Fazer download de qualquer espécie; 

 Instalação de qualquer espécie de aplicativos nos 

computadores da empresa; 

 Uso do Skype para comunicação entre funcionários 

 Uso de e-mails corporativos para bate-papos 

 Acessar sites que não sejam estritamente relacionados 

aos negócios da empresa, tais como, redes sociais, músicas, 

notícias; 
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 Início: 8:00 hs 

 Intervalo para almoço: das 12:00 hs às 13:12 hs 

 Término: 18:00 hs 

Obs: Total da jornada semanal de trabalho 44 horas sem expediente 

aos sábados, perfazendo o total de 220 horas mensais. 

 O cartão de ponto é a identidade do funcionário na empresa, 

portanto cuide para não danificá-lo ou perdê-lo. Ele deverá 

permanecer sempre na chapeira junto ao relógio de ponto. 

 Só é permitida a marcação do ponto cinco minutos antes do 

início do expediente e após o término do trabalho. 

Funcionários que se descuidarem desta norma, assinarão 

primeiro, Termo de Orientação, depois Carta de Advertência, 

seguida de Suspensão e possibilidade de demissão por justa 

causa. 

 Em casos esporádicos de esquecimento ou erros, o funcionário 

deve imediatamente preencher o “Comunicado de Ocorrência – 

RH”, solicitando a assinatura de seu encarregado para que possa 

ser analisado pelo RH e possível abono da ocorrência. 

NORMAS INTERNAS 

Ratificação de normas internas publicadas 

 Horário de Trabalho 



 

19 
 

 

 Borrões ou falta de marcação, principalmente no intervalo para 

o almoço, incorrerão falta grave, devendo ser comunicada, 

IMEDIATAMENTE, ao RH a ocorrência. 

 Somente o usuário do cartão poderá utilizá-lo para a marcação 

do ponto. A troca de cartão entre funcionários, ou um 

funcionário marcar o ponto para outro, para não perder os 

horários estabelecidos pela empresa, será passível de:  

o Termo de orientação 

o Carta de advertência 

o Suspensão 

o Demissão por justa causa 

o FALTAS 

 Em relação aos atrasos e ausências no horário de trabalho, a 

empresa estabelece a seguinte norma: 

 Só serão abonadas faltas e ausências mediante a apresentação 

de atestados médicos ou jurídicos, com a devida Comunicação de 

Ocorrência – RH, no prazo máximo de 48 horas.  

 Faltas e ausências não justificadas serão descontadas, bem como 

o desconto do D.S.R.   

Horas extras:  

 Só são permitidas horas extras, após solicitação de autorização 

por escrito ao RH, descrevendo a necessidade do trabalho 

extra, com a aprovação dos encarregados dos setores 
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FLEXIBILIZAÇÃO DAS LEIS TRABALISTAS: 

 Pactuação do limite de 220 horas na jornada 

mensal; 

 Parcelamento das férias em até três vezes, com 

pelo menos duas semanas consecutivas de trabalho 

entre uma dessas parcelas; 

 A jornada padrão de trabalho de 44 horas semanais 

com mais quatro horas extras, podendo chegar ao 

máximo até 48 horas semanais; 

 Possibilidade de jornada, em um único dia, chegar 

até 12 horas, ou seja, 08 horas normais, mais 4 

horas extras, não podendo fazer mais nenhuma hora 

extra no restante da semana; 

 Estabelecimento de um intervalo de 30 minutos 

durante a jornada de trabalho; 
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 Todo atestado deve ser encaminhado ao R.H. no prazo 

máximo de 48 horas; 

 É terminantemente proibido encarregados, 

coordenadores e funcionários receberem, em nome da 

empresa, telefonemas, atestados médicos, pedidos de 

licença e pedidos de afastamentos em nome de outro 

funcionário para ser entregue ao R.H. 

 Todos os funcionários, sem exceção, têm por obrigação 

trabalhista ligar diretamente para o R.H. para 

comunicar os seus atrasos, faltas e entrega de atestado. 

 No caso da matriz de Jacareí, o aviso por telefone deve 

ser feito diretamente ao RH, utilizando celular 

corporativo e somente o atestado será entregue ao 

Gerente para encaminhamento ao escritório 

administrativo. 

 

 Comunicação sobre faltas e licenças 
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 São de uso exclusivamente para assuntos referentes aos 

negócios da empresa. 

 Uso emergencial para assuntos particulares de 

funcionários. 

 Informações ou resoluções de problemas que possam ser 

resolvidos internamente devem ser priorizadas, evitando 

o uso de ligações através da telefonia fixa. 

Celulares Corporativos: 

 São de uso exclusivamente para assuntos referentes aos 

negócios da empresa. 

 São monitorados através da conta de pagamento 

mensal. 

 São utilizados, estritamente, no horário comercial da 

empresa. 

Celulares Particulares: 

 É terminantemente proibido o uso de celulares 

particulares durante expediente, incluindo o uso de redes 

sociais, troca de mensagens, WhatsApp. 

 Manter o celular particular em mesa ou tê-lo em mãos 

durante o período de trabalho poderá levar a empresa  

 Uso de telefones e Internet 
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a inferir que os mesmos serão utilizados durante o 

expediente. 

Internet: 

 O uso da Internet é monitorado através do  

servidor. 

 Não é permitido o acesso a e-mails pessoais, pois 

a rede poderá ser infectada por vírus. 

 Os funcionários que acessam os e-mails da empresa, 

deverão atualizá-los através do Outlook. 

 Não é permitido acesso a sites de relacionamento 

e outros sites que não sejam estritamente voltados 

ao trabalho desenvolvidos. 

 Não é permitido o uso de sites bancários para 

consultas particulares. 

A não observação destas normas será passível de: 

 Termo de orientação 

 Carta de advertência 

 Suspensão 

 Demissão por justa causa 
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Uso de Impressoras e Máquina copiadora: 

 É expressamente proibido o uso de equipamentos 

da empresa, impressoras, copiadoras e 

principalmente os computadores, para execução de 

trabalhos particulares, escolares ou para qualquer 

atividade que não seja inerente aos negócios da 

empresa. 

Computadores:  

Os computadores são de uso exclusivo para as 

atividades da empresa e é terminantemente proibido 

para uso pessoal. 

É proibido criar telas particulares de descanso com 

mensagens, ou alusões a religiões, raças, sexo, família, 

fotografias pessoais. 

É proibido fazer download de qualquer natureza. 

Informática: 

A empresa opera num sistema de rede integrada entre 

matriz, filial e sede administrativa, portanto com 

exceção do encarregado de informática, todos os  

 Uso de equipamentos de Informática 
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demais funcionários não devem, por sua própria conta, 

tentar excluir, adicionar, configurar impressoras, bem 

como a instalação física de qualquer máquina e seus 

componentes. 

 

É expressamente proibido, sob pena de demissão por 

justa causa a instalação de qualquer mídia (pen drive, 

CD´s) ou arquivos pessoais em qualquer computador 

da empresa. 

É expressamente proibido o acesso a e-mails pessoais 

ou sites de redes sociais utilizando equipamentos da 

empresa e em horário de trabalho. 

É expressamente proibido usar os e-mails da empresa 

como chat de conversação particular ou o envio de 

piadas, correntes, notícias ou outros assuntos não 

pertinentes ao trabalho. 
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Mulheres: 

 Calça social preta / saia social preta 

 Blusa (modelo e cor livre).  

Obs: É vedado o uso de mini-blusa, mini saias, shorts, calça 

legging, blusas de alça, blusas decotadas e transparentes, 

vestido e tênis. 

Homens na sede administrativa: 

 Calça social 

 Camisa social 

 Sapato social 

Funcionários do estoque: 

 Calça jeans 

 Camiseta com logotipo da empresa 

 Jaqueta de inverno azul marinho 

 Tênis ou sapato fechado 

 

 

 Uso de Uniformes 
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Faxineiras: 

 Calça jeans ou brim (preta ou azul marinho) 

 Tênis ou sapato fechado 

 Avental  ou jaleco para limpeza em geral 

 OBRIGATÓRIO: 

 EPI´s obrigatórios: Luvas de borracha e botas de 

borracha para lavagem e limpeza nos   banheiros. 

 

 

 

 

 

 

Vendas de qualquer espécie nas dependências da empresa: 

É terminantemente proibida a venda e a compra de 

qualquer produto no interior da empresa, em horário de 

expediente de trabalho, com exceção de marmitex para o 

almoço. 

Brindes ou doações em nome de um funcionário específico: 

A empresa tem certeza que seu sucesso nas vendas e na 

qualidade do atendimento do cliente é fruto da colaboração 

de todos os funcionários. 

 Comportamento e Atitudes 
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Qualquer presente, brinde ou agrado que qualquer fornecedor 

quiser fazer a qualquer funcionário, individualmente, bem 

como doações recebidas para quaisquer fins que sejam, o  

funcionário deverá primeiramente, comunicar a empresa, 

depois entregar o brinde para o RH, para posteriormente 

ser sorteado entre todos os funcionários. 
 

Compete também, aos encarregados, principalmente o do 

estoque, avisar a Diretoria sobre qualquer mercadoria, brinde 

ou qualquer produto que chegue ou saia da empresa, fugindo 

as rotinas pré-estabelecidas. 

  

Materiais de escritório: 

Solicitações de materiais de escritório para uso interno 

devem ser feitas via preenchimento de comanda e entregue 

ao auxiliar do setor financeiro para retirada do material. É 

vetada a entrada dos funcionários no local destinado ao 

estoque de material de escritório. 
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Relacionamento entre funcionários: 

No ambiente de trabalho é proibido apelidos ou nomes 

pejorativos, piadas ou brincadeiras que possam atingir outro 

funcionário. 

Tais atitudes são caracterizadas no código civil como 

“bullying” e são passíveis de punições civis e criminais. 

Se um encarregado, supervisor, gerente ou um superior 

chamar a atenção de um funcionário de maneira inadequada, 

em que o funcionário sinta-se humilhado ou ofendido, esta 

atitude poderá ser caracterizada como assédio moral, e é 

passível de punições civis e criminais. 

Os comportamentos que sugerirem apelos sexuais ou eróticos 

são caracterizados como assédios sexuais e são passíveis de 

punições civis e criminais. 

A discriminação racial , religiosa ou de gênero, no ambiente 

de trabalho é passível de punições civis e criminais. 

O funcionário que se sentir vítima de uma das situações 

descritas acima, deverá imediatamente comunicar ao seu 

 Relacionamentos pessoais 
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superior que comunicará imediatamente ao RH, para que 

sejam tomadas as medidas cabíveis a cada caso 

individualmente relatado. 

A empresa não compactua e não tolerará dentro de suas 

dependências comportamentos que sejam caracterizados como 

“bullying”, assédios ou discriminação.  

Para cada relato haverá uma investigação interna, quando as 

partes serão ouvidas para esclarecimento da situação na 

presença de testemunhas, que poderá resultar em medidas 

disciplinares internas ou mesmo podendo acionar o seu 

departamento jurídico, para que as medidas legais sejam 

tomadas em relação ao infrator. 

 

Visando a preservação do meio ambiente e contenção de 

despesas, desde energia elétrica, telefonia, impressão de 

documentos e cópias, até material de limpeza e, colaborando 

com políticas de sustentabilidade, foi tomada a decisão de se 

abolir copos descartáveis para água em sua sede 

administrativa. Para tanto, a empresa sugere que cada 

funcionário traga seu squeeze ou caneca com tampa. 

 

 Preservação do meio ambiente 
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O mundo moderno impôs uma velocidade de informações na 

vida das pessoas   que se reflete nas exigências dos trabalhos 

a serem executados nas empresas. A alta performance deve 

ser buscada por cada funcionário, para que sua produtividade 

resulte no seu próprio crescimento profissional, na sua 

meritocracia e consequentemente no crescimento 

empresarial. 

A hierarquia empresarial se faz necessária, pois seus líderes 

têm a função de ordenar os trabalhos, disseminando e 

diligenciando, constantemente, sobre a aplicação de princípios 

normas e leis, cujo o objetivo final é o desenvolvimento dos 

negócios de um modo geral.  

Nosso Código de Ética, Leis, Normas e Decretos se fazem 

necessários para regular as atividades individuais, quer na vida 

social, ou no ambiente de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

PERFORMANCE E PRODUTIVIDADE 

LEMBRETE: 

As mídias sociais, internet, saídas constantes de seus locais 

de trabalho e conversas paralelas são fatores de dispersão 

dos funcionários de seus trabalhos diários, interferindo 

diretamente na performance e produtividade. 
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Normas e Regras regem o comportamento das pessoas, mas 

não bastam por si sós, têm que ser difundidas, respeitadas 

e principalmente praticadas para que atinja os efeitos a que 

se propõem.  

Compliance, Metas, Códigos de Ética, de Condutas, de 

Performance são as marcas do nosso século e só com força 

de vontade e determinação é que eles serão praticados, 

contribuindo para o crescimentos das empresas e o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

A Cirúrgica São José tem a firme convicção de que seus 

diretores, gerentes, encarregados e todos os colaboradores se 

empenharão para que nosso Código de Ética se concretize. 

 

São José dos Campos, 20 de dezembro de 2016 
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