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RODOCERTO TRANSPORTES



Apresentamos  o Código de Ética e Conduta da
Rodocerto Transportes Ltda., nele está contido
toda a postura e comportamento para a condução
ética dos nossos negócios.
Todas essas orientações se aplicam aos públicos
em que nos relacionamos como  colaboradores,
clientes, fornecedores, sócios, concorrentes,
comunidade e governo. 

O objetivo deste código é garantir a aplicação de
um padrão de comportamento mais próximo ao
ideal, assim desejamos que todos atuem de
acordo com nossos valores, mantendo sempre
uma postura transparente e íntegra.

Todas essas diretrizes contribuem para que nossa
organização seja respeitada no mercado de forma
que gere valor para todos. 

INTRODUÇÃO
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A Rodocerto oferece desde 1970,
soluções diferenciadas para sua empresa.
Comprometimento com o cliente sempre

foi a marca registrada da Rodocerto.
Com forte atuação no seguimento de carga

fracionada, atende grande parte das cidades
do estado de São Paulo com prazos de entrega
estabelecidos entre 24 e 48 horas. Através de
parcerias, transporta a produção industrial da
região noroeste do estado de São Paulo para

todo o norte e nordeste do país.
 

Sobre nós



PALAVRA DA
DIRETORIA

Este Código de Ética e Conduta é o principal norteador das
ações da Rodocerto Transportes, pois, nele estão assumidos os
compromissos e princípios éticos de conduta que balizam nosso
relacionamento com todos os públicos de interesse como
clientes, fornecedores, sócios, concorrentes, comunidade,
governo, entre outros, este conjunto de regras, ao lado dos
nossos valores, ressalta os comportamentos esperados nas
situações do dia a dia.

A prática deste Código de Ética e de Conduta deve ser um
norteador de todas as ações dos nossos colaboradores
buscando seu constante alinhamento.

A ética, transparência e o profissionalismo são afirmativas que
regem a condução de nossas atividades, fundamentais para o
eficiente andamento dos nossos negócios.

Este é nosso primeiro Código de Ética, mostrando um grande
avanço nas ações futuras e um orgulho para nossa organização.

A direção.
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NOSSA MISSÃO
Exercer serviços de transporte aproximando as pessoas da suas
necessidades, incluindo segurança e bem estar e da realização
dos seus sonhos.

Ser referência no serviço de transporte, na
área onde atua, com lucratividade.

NOSSA VISÃO

NOSSOS VALORES

Ética nos relacionamentos;
Comprometimento e responsabilidade com tudo e
todos;
Respeito para com as pessoas; 
Credibilidade e Transparência; e
Foco nos resultados.
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Contrua relações sólidas e de confiança com todos os
públicos, respeitando as opniões e sendo cortês com
clientes, fornecedores, concorrentes e demais partes
interessadas.

ÉTICA NOS RELACIONAMENTOS

Prevalência dos interesses da empresa sobre os
interesses pessoais.

IMPESSOALIDADE

Pautar a atuação  ao desenvolvimento sustentável com
responsabilidade ao meio ambiente para o uso eficiente
de recursos economicamente justo e socialmente
equilibrado visando a preservação para futuras
gerações.

SUSTENTABILIDADE

Cumprimento das normas internas da empresa, a
legislação nacional e os países onde atuamos.

LEGALIDADE E CONFORMIDADE

COMPROMISSOS ÉTICOS

Atuar de maneira profissional e honesta, tratando sempre
todos com respeito as diferenças e a diversidade, gênero,
raça ou cor que existem entre as pessoas.

RESPEITO A DIGNIDADE
HUMANA E AS PESSOAS Observado os limites de direito a confidencialidade, as

demais ações devem ser transparentes,  proteger e
valorizar a vida respeitando a integridade moral e física
das pessoas. Honestidade e probidade na realização dos
negócios.

INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA
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- Pautar as decisões nos compromissos éticos da organização ,utilizando de
forma responsável os recursos financeiros, na busca de níveis crescentes de
competitividade, rentabilidade e excelência.

- Zelar pelo patrimônio e imagem da RODOCERTO TRANSPORTES.

- Atuar de modo que os conflitos de interesses e os interesses pessoais não se
sobreponham aos interesses da empresa.

- Repudiar parceiros que utilizem mão de obra infantil e forçado  ou de
natureza similar, que obedeçam às legislações trabalhistas, previdenciárias e
tributárias, bem como às normas de saúde e segurança do trabalho e
comunicar os infratores;

- Desempenhar para que os processos de negociação com parceiros, clientes,
fornecedores, colaboradores etc..., obedeçam princípios legais, honestos,
transparentes e impessoais;

COMPROMISSOS DE CONDUTA
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COMPROMISSOS DE CONDUTA
- Atuar para que todos os entes envolvidos com negociações com a
RODOCERTO tenham tratamento justo, digno, equitativo e respeitoso;

- Permitir o recebimento de brindes de valor insignificante, com práticas
transparentes e objetivas;

-A empresa respeita a liberdade de associação às entidades Sindicais
legalmente constituídas e respeitam o direito à negociação coletiva.

- Respeito às leis, regulamentos internos da empresa

- Não tolerar qualquer forma de abuso, intimidação, ameaça ou assédio,
seja ela física, sexual ou verbal;

- Atuar para que as práticas de recrutamento obedeçam estritamente os
aspectos de perfil profissional e conduta ética e repudiar a contratação
discriminatórias fundadas na raça, cor, religião, sexo, idade, aptidão física,
ascendência nacional, orientação sexual, filiação política, filiação sindical,
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- Recusar praticas de ato ilícito nem se submeter ou ser conivente com ato
de preconceito, mediante raça, cor, religião, intimidação, exposição ao
ridículo, hostilidade, constrangimento com todos que se relacionam com a
RODOCERTO TRANSPORTES;

- Repudiar toda a forma e tentativa de ato corrupto e não promover nem
aplicar fraudes, não pagar e nem aceitar subornos, combinar ou aceitar
comissões de qualquer natureza, nem agir de forma a infringir, ou levar os
seus parceiros de negócios a infringir, qualquer lei ou regulamentação anti
suborno vigente, jamais deve oferecer ou prometer, diretamente ou através
de intermediários, benefícios pessoais impróprios com o intuito de ganhar ou
manter um negócio ou outras vantagens de terceiros, sejam eles do setor
público ou privado;

- Atuar para que os canais de comunicação da empresa, formal ou informal,
escrito, verbal ou eletrônico sejam utilizados para o fim que se destinam,
impedindo a vinculação da RODOCERTO às práticas de divulgação à
pornografia infantil, propagandas ofensivas, apologia e condutas ilícitas,
partidos políticos ou ideologias;

COMPROMISSOS DE CONDUTA
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COMPROMISSOS DE CONDUTA
- Incentivar a educação contínua dos colaboradores e comunidade,
visando o uso de recursos naturais de forma consciente;

 - Prover relacionamento com o Poder Público, com condutas íntegras,
respeitando o princípio de moralidade , isentas de interesses partidários;

- Prover aos seus colaboradores incentivo para o aprimoramento de suas
competências, oferecendo oportunidades de progressão funcional e
garantindo igualdade de oportunidades;

- Respeitar a produção intelectual e reconhecer os méritos relativos aos
trabalhos desenvolvidos por colegas, independente de sua posição
hierárquica

- Não divulgar ou fazer uso de informações da empresa com restrição de
acesso, seja de uso interno, setorial ou confidencial, em benefício próprio ou
de terceiros
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CUMPRIMENTO VIGÊNCIA,
AVALIAÇÃO E REVISÃO

 
 O presente Código de Ética e Conduta foi

avaliado e validado pelo Comitê de Ética e tem
validade indeterminada.

 
 A atualização e o controle da aplicação deste
Código são de responsabilidade do Comitê de

Ética, formado por equipe multifuncional.
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Diretoria 
Comercial
Qualidade
Operacional /Manutenção
Recursos Humanos 
Administrativo

O Comitê de Ética é formado pelas seguintes áreas:

COMITÊ DE ÉTICA

promover e garantir o cumprimento desde Código de Ética e
Conduta
apurar de forma isenta, atos, fatos, condutas, denúncias que
possam ser consideradas infração aos princípios ou normas desde
código.
reunir-se semestralmente para propor e deliberar sobre alterações
pertinentes a este código
ter disponibilidade para resolver dúvidas quanto à interpretação
deste código.

Atribuições gerais do Comitê de Ética:

CANAL DE DENÚNCIAS
ESTÁ DISPONÍVEL PARA

DENÚNCIAS O 
TELEFONE (18) 3649-2224

E O E-MAIL:
qualidade@rodocerto.com.br

Neste canal a organização
garante sigilo, preservação de
imagem, segurança. Todas as
mensagens são tratadas com

confidencialidade
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