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A ASA, em 2022, completou 80 anos. A história da nossa instituição é um retrato das 

transformações pelas quais passaram a sociedade paulistana, brasileira e mundial. Além de 

refletir as mudanças nas várias formas de impacto social. 

Vivemos grandes desafios diários. Entretanto, as oportunidades de transformar através do 

cuidado, do acolhimento e da educação são maiores ainda. Por isso, a ASA se orienta das 

melhores práticas de gestão e dos princípios de conduta e ética em suas relações de 

trabalho para o atendimento de crianças, adolescentes e idosos em vulnerabilidade social. 

Ao apresentar o Código de Conduta e Ética, a ASA estende esse compromisso a seus 

colaboradores, conselheiros, voluntários, parceiros e prestadores de serviços, tornando 

transparente e claro as suas normas, princípios éticos e conduta institucional 

Reafirmo que o apoio da comunidade para a causa e para a ASA é fundamental. E nossos 

objetivos e valores impactam diretamente o desenvolvimento organizacional de nossa 

instituição. 

Boa leitura! 
 
 
 
Luis Alvaro Moreira Ferreira Filho 
Presidente do Conselho de Administração 

Melissa Pimentel 
Superintendente Executiva

  

MENSAGEM DA GESTÃO 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Código de Conduta e Ética tem por objetivo orientar 

sobre os valores morais e éticos de acordo com a 

missão, visão e valores da ASA, como também ser 

transparente divulgando claramente as suas normas, 

princípios éticos e conduta institucional envolvendo 

todos seus colaboradores, conselheiros, voluntários, 

parceiros e prestadores de serviços. 

Além de ser nosso manifesto público para o benefício de 

todos aqueles que estão envolvidos nas atividades da 

ASA ou que são afetados por elas. 
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ASA 

A Associação Santo Agostinho – ASA, desde 1942 se dedica diariamente para a redução 

da desigualdade em São Paulo, pois acredita que a condição social não deve ser fator 

determinante ao acesso à saúde e educação. 

Mais de 1.300 crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social são 

atendidas em três frentes de atuação, que promovem educação de qualidade, proteção 

social, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e envelhecimento ativo.  

 

MISSÃO 

Transformar ao educar e cuidar de crianças e adolescentes, acolher e promover o bem-

estar de idosos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento pessoal com respeito e 

dignidade. 

 

VISÃO 

Ser reconhecida pela sociedade como uma instituição de referência na prestação de 

serviços para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social, nas diferentes etapas 

da vida. 

 

VALORES 

 Compromisso com a transformação pessoal e social 

 Ética e justiça nas ações 

 Igualdade e respeito nas relações 

 Credibilidade e transparência 

 Capacitação contínua de profissionais 

 

MANIFESTO 

A ASA está totalmente empenhada no cumprimento da legislação aplicável à igualdade de 

oportunidades de trabalho e direitos humanos, praticando a diversidade e inclusão. A ASA 

adota política para recrutar, admitir, treinar, bem como, propiciar outras condições de 

trabalho sem levar em conta raça, gênero, identidade, cor, origem, nacionalidade, cidadania, 

INSTITUCIONAL 
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idade, convicção filosófica ou política, religião, orientação sexual, cultura, descendência, 

estado civil, deficiência, posição socioeconômica, cargo, função, ou qualquer outra 

característica pessoal ou social. A ASA espera que todos os seus colaboradores tratem 

suas equipes e seus colegas com respeito e dignidade e deem pleno apoio aos objetivos da 

instituição, no sentido de proporcionar igual oportunidade de trabalho e a manutenção de 

um local livre de qualquer discriminação. 

 

 

 

 

 

I. CONFLITO DE INTERESSES  

 

1. CONTRATAÇÃO COM RELAÇÃO DE PARENTESCO 

Parentes poderão ser contratados, contanto que não seja na mesma unidade física. Um 

“parente” é definido como um membro imediato da família por nascimento, adoção ou 

casamento, incluindo filhos, pais, irmãos, netos, avós, cunhados, sobrinhos, sogros e primos. 

 

2. RELAÇÕES AFETIVAS 

A ASA permite relacionamento entre colaboradores da mesma unidade, com tanto que não 

haja nível de subordinação. Caso o relacionamento afetivo seja formado após a 

contratação, o mesmo deverá ser comunicado ao superior imediato e ao RH que 

providenciará a transferência de um dos colaboradores conforme avaliação. 

 

3. ATIVIDADES POLÍTICOS PARTIDÁRIAS 

A ASA é apartidária e não participa de nenhum evento político partidário, tão pouco 

autoriza seus colaboradores a participarem desses eventos em nome dela. 

Não é permitido realizar propaganda política nas dependências da ASA, incluindo o uso de 

camisetas, adesivos, botons, pins e outros itens com logotipo de partidos políticos. 

Nenhum colaborador está autorizado a participar de passeatas, manifestações, protestos 

e outros que envolvam órgãos públicos como também assinarem abaixo-assinados em 

nome da ASA. 

 

4. ATIVIDADES PARTICULARES 

A ASA não tem restrições e entende que os seus colaboradores podem ter uma renda extra. 

OBJETIVOS 
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Porém, não é permitido que qualquer tipo de atividade seja executado durante o período de 

trabalho, incluindo a utilização de equipamentos (celulares, computadores, impressoras) e 

atuação nas dependências da empresa. 

É proibido que a renda extra venha de uma atividade ilegal (mesmo fora do local de 

trabalho) ou que possa gerar um conflito de interesses com a ASA. 

 

II. LOCAL DE TRABALHO  

 

1. ASSÉDIO MORAL, SEXUAL e CONDUTA IMPRÓPRIA 

Assédios e conduta imprópria de qualquer tipo, não serão tolerados pela ASA. Assédio inclui 

linguagem ofensiva, palavras obscenas, comentários inapropriados, gestos, contatos 

físicos ou qualquer outra conduta no local de trabalho que gere intimidação. 

É imprescindível que prevaleça o respeito no ambiente de trabalho, de forma que atos de 

assédio moral, sexual ou situações que configurem intimidações, ameaças ou violências no 

relacionamento entre os colaboradores, sejam eles de quaisquer níveis hierárquicos, são 

totalmente inaceitáveis e passíveis de punição.  

O assédio moral é caracterizado pela exposição dos colaboradores a situações 

humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e 

no exercício de suas funções.  

É assédio sexual constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, utilizando o agressor da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 

inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Qualquer tipo de assédio ou 

comportamento inapropriado, mesmo que não seja ilegal, não é aceitável.  

Os colaboradores que vivenciarem ou presenciarem questões que desrespeitem a 

dignidade, integridade física ou psíquica, poderão manifestar suas preocupações, sem 

temer retaliação. 

 

2. PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 

A ASA entende que todas as pessoas devem ser respeitadas, se sentir bem e confortáveis 

no ambiente de trabalho. Sendo assim, não é tolerado qualquer tipo de discriminação, 

bullying e desrespeito. Somos contra qualquer tipo de ofensa e preconceito relacionado à 

raça, gênero, identidade, cor, origem, nacionalidade, cidadania, idade, convicção filosófica 

ou política, religião, orientação sexual, cultura, descendência, estado civil, deficiência, 

posição socioeconômica, cargo, função, ou qualquer outra característica pessoal ou social. 

Essas atitudes podem gerar punição ao ofensor. 
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Os colaboradores que vivenciarem ou presenciarem essas questões que desrespeitem a 

dignidade, integridades físicas ou psíquicas poderão manifestar suas preocupações, sem 

temer retaliação. 

 

3. BEBIDAS ALCÓOLICAS, DROGAS ILEGAIS E ARMAS 

É de vital interesse para a ASA propiciar a todos os seus colaboradores condições de 

trabalho eficientes, sadias e seguras. O fato de estar sob efeito de bebidas alcoólicas ou 

drogas no local de trabalho pode acarretar graves riscos de segurança ou à saúde, não 

apenas para o usuário, como também para todos os que com ele trabalham. Nestes casos 

serão aplicadas ações disciplinares.  

Em caso de ingestão de bebidas alcóolicas e drogas ilegais ou porte de arma (revólveres, 

facas, etc.) dentro das dependências da ASA, ocorrerá penalidades previstas por lei.  

 

4. PATRIMÔNIO 

Todos os colaboradores são responsáveis pelo uso adequado, guarda e conservação 

segura do patrimônio da ASA que utilizam para seu trabalho, seja intelectual, físico 

(mobiliário e equipamento), tecnológico (telefones, e-mails, sites, mídias sociais, notebooks, 

computadores, sistemas) e outros que deverão ser utilizados somente para assuntos 

profissionais. 

Não é permitido a utilização para uso pessoal, ilegal, antiético, inapropriado, discriminatório 

e difamatório de qualquer desses bens. Poderá acarretar em penalidades trabalhistas e 

legais situações que atentem contra a dignidade humana ou que afetem a imagem da ASA. 

 

III. ANTICORRUPÇÃO 

 

1. GRATIFICAÇÕES, BRINDES E DOAÇÕES 

Toda e qualquer doação recebida diretamente por um colaborador, seja em dinheiro ou 

objeto nas unidades, devem ser comunicadas e enviadas à Superintendência da ASA, que 

destinará seu uso ou destino. 

Não é permitido a nenhum colaborador receber brindes, dinheiro e favorecimento pessoais 

de fornecedores, pais, órgãos governamentais ou qualquer outra entidade que esteja 

envolvida com a ASA em alguma negociação, parceria, etc. Abrimos exceção para o 

recebimento de presentes em datas comemorativas, caso os colaboradores sejam 

homenageados pelos alunos e suas famílias. 
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Da mesma maneira que nenhum colaborador pode receber, ele também não pode fornecer 

brindes, dinheiro e favores pessoais para todos aqueles que estão envolvidos com a ASA. 

Favorecimentos (alimentação recebida de fornecedores, por exemplo) deverão ser 

utilizados em benefícios da própria Unidade.  

O não cumprimento destas determinações acarretará punições. 

 

2. SEGURANÇA DE DADOS 

Os dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis coletados durante as operações da ASA 

são armazenados em nuvem, servidores ou até mesmo em equipamentos de trabalho 

(desktop, notebooks, tablets e celulares coorporativos) pertencem a ASA e devem ser 

utilizados exclusivamente para fins profissionais, bem como os e-mails. 

A utilização dos dados pessoais e/ou dados pessoais sensíveis corre por períodos que 

corresponda ao necessário para atingir as finalidades elencadas na Política de Uso, 

Privacidade e Cookies da ASA e considera os direitos de seus titulares, os direitos do 

controlador e as disposições legais ou regulatórias aplicáveis; bem como, as bases legais 

mencionadas na LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados. 

Não é permitido fornecer dados cadastrais e/ou informações gerais sobre atendidos, 

fornecedores, parceiros ou colaboradores somente, nos casos de mandato previstos em lei.  

Ademais, não é permitido copiar documentos em pen drive, enviar documentos por e-mail 

a pessoas não pertencentes ao círculo profissional e instalar software ou aplicativo nos 

equipamentos da ASA sem avaliação prévia da área de TI. 

 

IV. CONDUTA DE VOLUNTÁRIOS, CONSELHEIROS E CLIENTES  

 

1. VOLUNTÁRIOS E CONSELHEIROS 

A ASA nasceu há 80 anos através do trabalho voluntário de ex-alunas do Colégio Des 

Oiseaux e conta, até hoje, com o trabalho não renumerado de pessoas que dedicam seu 

tempo, trabalho e competências em prol da causa. 

Sendo assim, voluntários e conselheiros devem cumprir o Código de Conduta e Ética da 

mesma forma que os colaboradores, conforme o termo de adesão. 

 

2. CLIENTES 

No ASA Brechó, a relação com nossos Clientes deve ser respeitosa atenciosa e cordial 

prestando informações corretas e dispensando um tratamento sem preconceito, interesse 

e seguindo o código do consumidor. Permutas não são permitidas. 
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V. CONDUTA DA LIDERANÇA 

 

Os gestores e líderes têm importância fundamental na aplicação diária do Código de 

Conduta e Ética nas Unidades, devendo: cumprir as regras estabelecidas; manter clima de 

respeito e credibilidade com e entre sua equipe, bem como entre seus pares e superiores; 

dar tratamento igualitário a cada um de sua equipe e atendidos; e servir de exemplo para 

colaboradores e parceiros, através de seu comportamento e da difusão das normas, 

princípios éticos e conduta institucional. Além de esclarecer dúvidas e cobrar a prática da 

conduta ética no dia a dia. 

 

VI. COMUNICAÇÃO 

 

A ASA possui a área de Comunicação responsável por toda a divulgação Institucional e 

das Unidades, externa ou internamente. O uso do nome, logotipo e marca da ASA devem 

ser utilizados em prol da instituição e não para benefícios pessoais e de terceiros, nem 

serem associados a quaisquer finalidades ilícitas, indevidas ou não autorizadas. 

Qualquer informe, compartilhamento de informação e/ou divulgação que se faça 

necessário deverá ser encaminhado para o setor de Comunicação e Marketing por e-mail 

(comunicacao@asatransforma.org.br) que escolherá o melhor meio e formato para a 

comunicação do conteúdo. 

 

1. IMPRENSA 

A ASA preserva sua imagem perante o público externo. Caso algum órgão de imprensa 

entre em contato com a Unidade, esse deverá ser direcionado à área de Comunicação e 

Marketing, que se encarregará de encaminhar para o responsável pela informação. 

Somente o Presidente do Conselho de Administração e a Superintendente Executiva estão 

autorizadas a dar declarações/entrevistas à imprensa em nome da ASA. Exceções deverão 

ser avaliadas previamente pela gestão. 

 

VII. MEDIDAS DISCIPLINARES 

 

A violação a qualquer termo ou disposição deste Código de Conduta e Ética sujeitará o 

infrator a medidas disciplinares, incluindo a possibilidade de rescisão do contrato de 

trabalho. 
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Os Terceiros, por sua vez, poderão ter sua relação comercial com a ASA encerrada. 

Os Voluntários terão seu termo de adesão suspenso. 

Os Conselheiros poderão ser penalizados com advertências ou, ainda poderão ser 

excluídos, por decisão de Assembleia Geral, em procedimento que assegure o direito de 

defesa. 

Na hipótese de as infrações configurarem crime, a ASA poderá cientificar as autoridades 

competentes ou adotar medidas administrativas ou judiciais cabíveis. 

As medidas disciplinares serão aplicadas levando-se em consideração a gravidade dos 

atos praticados e a consistência das evidências obtidas. 

É de fundamental importância que todos que estão sujeitos ao cumprimento deste Código 

de Conduta e Ética zelem e utilizem adequadamente todas as instalações, recursos e 

materiais de trabalho disponibilizados pela ASA, sendo vedada a utilização de 

equipamentos e outros recursos da instituição para fins particulares, não autorizados ou 

para a prática de atos ilegais e/ou que violem as políticas e procedimentos internos da ASA. 

 

VIII. REPORTE DE IRREGULARIDADES 

 

Os Colaboradores da ASA e os Terceiros têm o dever de comunicar à ASA a ocorrência de 

qualquer violação ou suspeita de violação das disposições deste Código de Conduta e 

Ética, que possa causar danos ao seu patrimônio, bem como à sua imagem e reputação 

perante a sociedade.  

Para tanto, a ASA disponibiliza um canal de denúncias, que permite o tratamento adequado 

das comunicações de irregularidades identificadas de maneira segura e anônima.  

O acesso ao canal de denúncias da ASA e se dá por meio do e-mail 
(ouvidoria@asatransforma.org.br). 
Em caso de denúncias de irregularidades serão instaurados procedimentos de investigação 

interna, sob acompanhamento e decisão, em primeira instância do Comitê de Conduta da 

ASA e em segunda instância do COMEX. Não será permitida ou tolerada qualquer 

retaliação contra aquele que, de boa-fé, relate uma preocupação sobre uma conduta ilegal 

ou não conforme com as instruções estabelecidas neste Código de Conduta e Ética.  

 

IX. TERMO DE COMPROMISSO 

 

É de responsabilidade da Área de Recursos Humanos apresentar o Código de Conduta e 

Ética a todos os seus Colaboradores da ASA no momento de sua contratação, e colher 



Código de Conduta e Ética – ASA      9 

suas assinaturas no Termo de Compromisso. 

Os Terceiros e voluntários deverão se comprometer a cumprir as disposições deste Código 

de Conduta e Ética que lhes forem aplicáveis por meio de contrato escrito a ser celebrado 

com a ASA, nos termos da Política de Contratação e Monitoramento de Terceiros e Termo 

de Adesão de Voluntariado. 

O presente Código de Conduta e Ética da ASA entrará em vigor a partir de junho (data de 

sua publicação) e tem validade por prazo indeterminado. O documento está disponível 

para consulta no site (asatransforma.org.br). 

 

X. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Nenhum código ou política pode abranger todas as situações possíveis que envolvam 

condutas éticas e de integridade. Portanto, todos os Colaboradores da ASA, Terceiros e 

Voluntários deverão exercer vigilância e julgamento cuidadosos em todos os momentos no 

decorrer de suas atividades.  

Em caso de dúvida, deverão buscar orientação do Comitê de Conduta da ASA pelo e-mail 

(ouvidoria@asatransforma.org.br).  
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Anexo I 

TERMO DE RECEBIMENTO 

 

 

Eu, ________________________________________________________________,  

CPF/MF sob o nº ______ . ______ . ______-____, declaro: 

 

a) Ter recebido do Código de Conduta e Ética da ASA;  

b) Ter conhecimento do inteiro teor do referido Código, que li e entendi, comprometendo-

me a cumprir durante toda a vigência de meu contrato de trabalho/prestação de serviço; 

c) Ter conhecimento de que quaisquer infrações ao Código e às políticas e procedimentos 

serão devidamente apuradas, sujeitando-se às ações disciplinares aplicáveis, 

independentemente do nível hierárquico, sem prejuízo das penalidades cabíveis.  

 

 

 

São Paulo, _______, _________________, 20______. 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

(Assinatura) 

 


