
Olá!

Como fornecedor ou parceiro da Seinfra você faz parte do 
nosso ecossistema e nos ajuda a construir a infraestrutura e 
mobilidade de Minas Gerais!

Por isso, queremos que conheça um pouco mais sobre nós e a 
nossa cultura!

Na Seinfra, agimos com base nos mais altos padrões de ética e 
estamos comprometidos com uma agenda de integridade e ESG 
– sigla em inglês que representa os pilares ambiental, social e de 
governança – que extrapola nossas fronteiras.

Como nosso fornecedor ou parceiro, esperamos que faça o 
mesmo, e demonstre em condutas concretas o seu compromisso 
com a integridade, sustentabilidade e responsabilidade social.

Para auxiliá-lo neste processo, elaboramos a Cartilha de 
Conduta e ESG para Fornecedores e Parceiros, cujas 
orientações reúnem as principais expectativas da Seinfra em 
relação à sua organização.

Integridade e ESG:
UM COMPROMISSO DE TODOS NÓS!



Código de Conduta

Conheça a cartilha

O Código de Conduta sintetiza os 
valores da Seinfra em diretrizes 
concretas, fornecendo orientações
valiosas que ajudam o nosso time 
a tomar as melhores decisões.

Para acessar, utilize o  QR Code ou 
clique aqui.

Leia a Cartilha de Conduta e 
ESG com atenção e trabalhe para 
assegurar o seu cumprimento 
por parte de seus colaboradores, 
subcontratados e prepostos.

Para acessar, utilize o  QR Code  
ou clique aqui.

Português

Português

Inglês

A Cartilha de Conduta e ESG faz parte do nosso Sistema de 
Integridade. Estruturado com base no conceito Integridade 360º, o 
Sistema de Integridade da Seinfra se alinha às melhores práticas e 
às principais diretrizes regulatórias sobre o tema.

Portanto, além das diretrizes de conduta e ESG para terceiros, 
é importante que seu time conheça as políticas internas de 
integridade da Secretaria, como o Código de Conduta e o Guia 
Prático de Relacionamento com Agentes Privados.

Confira abaixo:

O Sistema de
INTEGRIDADE DA SEINFRA

http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Codigo-Conduta-Seinfra.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Cartilha-Conduta-ESG-Fornecedores-Parceiros-Seinfra.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Codigo-Conduta-Seinfra.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Cartilha-Conduta-ESG-Fornecedores-Parceiros-Seinfra.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Code-Conduct-Seinfra.pdf


Como parte das iniciativas de inclusão e responsabilidade 
social, a Seinfra criou o projeto Vozes da Integridade, com o 
objetivo de tornar o Sistema de Integridade da pasta ainda 
mais acessível e transparente, por meio da disponibilização de 
versões em áudio das principais políticas de integridade e ESG.

Com o suporte de um especialista em audiodescrição, o 
projeto busca democratizar o acesso às políticas e diretrizes 
institucionais da Seinfra, permitindo que pessoas com 
deficiência visual, por exemplo, tenham acesso facilitado ao 
conteúdo dos respectivos documentos.

Para conhecer mais sobre esta e outras iniciativas que 
compõem o Sistema de Integridade da Seinfra, acesse o 
nosso site.

Versões em áudio

Guia Prático de Relacionamento
com Agentes Privados

O Guia Prático de Relacionamento 
com Agentes Privados reúne um 
conjunto de orientações e boas 
práticas que devem ser observadas 
nas interações entre o seu time e 
os agentes públicos da Seinfra.

Para acessar, utilize o  QR Code ou 
clique aqui.

Português Inglês

http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Guia-Pratico-Relacionamento-Agentes-Privados-Seinfra.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Guia-Pratico-Relacionamento-Agentes-Privados-Seinfra.pdf
http://www.infraestrutura.mg.gov.br/images/documentos/integridade/kit-onboarding/Practical-Guide-Professional-Interactions-Private-Parties-Seinfra.pdf
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Proteção de dados pessoais

Engajamento da alta liderança
e de todo time!

Tratar os dados pessoais com segurança e responsabilidade faz parte do 
nosso conceito de integridade!

Por isso, no relacionamento com a Seinfra, esperamos que o seu time 
observe a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e todas as 
boas práticas aplicáveis.

É essencial que este material de onboarding e as políticas de integridade 
e ESG da pasta sejam conhecidas pela alta liderança da sua organização 
e por todos os colaboradores que se relacionarem com a Seinfra.

Contamos com você!


