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A SE7Ti é uma empresa pequena e que
deseja continuar pequena. Entendemos
que este é um pré-requisito para que
continuemos a exercer o trabalho que
temos vocação para fazer e da forma
com que considaremos correta.

A missão da SE7Ti é pensar e desenvolver,

por meio da prática de Arquitetura

Corporativa, transformações empresariais

personalizadas com Tecnologia da

Informação (TI) para processos de negócio,

ampliando o conhecimento de pessoas e

organizações.

A visão da SE7Ti é ser referência no

desenvolvimento e uso de Arquitetura

Corporativa no Brasil.
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A gramática oferece um esquema da língua. Com as mesmas regras de gramática, você pode escrever um texto bom ou um texto ruim. De
forma análoga, este documento fornece apenas um código, mas são atitudes reais – de pessoas reais – que determinarão se o que está
sendo feito é o bem ou o mal.

Uma empresa é formada por pessoas. E apenas pessoas podem fazer coisas boas ou más.

Para dizer se uma coisa é boa ou má, a melhor maneira é observar qual o produto dela. Então, avaliando-se o resultado da sua operação
característica, concluímos se a coisa é boa ou má. Por exemplo, para saber se um cantor é bom, avaliamos a canção interpretada; para
sabermos se um pedreiro é bom, avaliamos a casa que ele construiu.

Mas, o pedreiro pode construir uma boa casa e não ser uma boa pessoa. Ele pode, por exemplo, chegar em seu lar e agredir sua esposa.

Assim, a ética não é algo a ser praticado apenas no ambiente de trabalho, mas sim na vida como um todo. Se o pedreiro é agressivo em
seu lar, mesmo que construa boas casas, fatalmente, um dia ele falhará, por exemplo, na relação com o engenheiro.

Então, o que a SE7Ti deseja é que seus colaboradores desempenhem todas as suas atividades de forma livre e sábia. E, para isso, é
preciso sempre considerar três aspectos:

- PROPÓSITO: a coisa que se deseja obter imaginando que é boa, é realmente boa?

- MEIO: o meio que se imagina obter a coisa desejada, realmente permite obtê-la?

- CUSTO: aquilo que é perdido com a ação vale realmente menos do que aquilo que é obtido?

Sempre que uma ação acerta nesses três pontos, há a garantia de que a ação foi boa.

Tal esquema é um guia genérico que considera que, dada a infinidade e complexidade das possibilidades de ação, é impossível listar tudo
o que é permitido e proibido. Sendo assim...
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A SE7Ti possui e segue 10 mandamentos:

I. Respeitar a todos e a ninguém excluir

II. Respeitar a legislação vigente

III. Não utilizar o horário de trabalho para a realização de atividades incompatíveis com o ambiente profissional

IV. Orientar-se pela sabedoria

V. Zelar pela defesa da vida e pela preservação do meio ambiente

VI. Ter um comportamento compatível com o ambiente institucional

VII. Rejeitar e denunciar situações de fraude ou corrupção

VIII. Cuidar das palavras escritas e faladas

IX. Respeitar o compromisso assumido por si e pelos outros

X. Colocar o SER acima do TER
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As sócias da SE7Ti se comprometem a seguir, sem desvios, a direção
indicada neste Código de Ética.

Todos os colaboradores da SE7Ti devem ter conhecimento formal
deste Código e promover seu cumprimento.

O descumprimento dos princípios e compromissos expressos neste
Código poderá implicar na adoção de medidas disciplinares,
segundo as normas da SE7Ti.

Qualquer desvio pode ser denunciado de forma anônima pelo site
do projeto Ética Brasil.

https://projetoeticabrasil.com.br/

https://projetoeticabrasil.com.br/
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