
Código de Ética e Conduta

1



Código de Ética e Conduta

Empresa Vitória Transportes

Mês: Mar2020

2

Código de Ética e Conduta 

Programa de Integridade Vitória Transportes

O conteúdo deste documento é propriedade da Vitória Transportes e é destinado para uso e
divulgação INTERNOS. Não pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido, em qualquer
formato ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, sem prévia autorização
formal da empresa.



Código de Ética e Conduta

MENSAGEM DO PRESIDENTE

A Vitória  Transportes  mantém nas  relações  com todas  as  partes  interessadas  princípios  como:

transparência, responsabilidade e ética. Atuando na prestação de serviços de Locação de Veículos e

Transporte Rodoviário de Passageiros Intermunicipal e Interestadual sob Regime de Fretamento, de

forma  sustentável,  aprimora continuamente  seus  padrões  de  qualidade  para  assim  atender  às

expectativas de todos os envolvidos.  Desse modo constrói e solidifica a sua história!

Diante  das  exigências  do  mercado  e  da  evolução  da  legislação,  desenvolveu  seu  Programa de

Integridade - do qual este Código de Ética e Conduta é parte integrante - para promoção do combate

à corrupção, valorização dos colaboradores e sustentabilidade do negócio.

O Código de Ética e Conduta reúne as diretrizes e princípios, aspectos éticos e morais que devem

ser  observados  e  adotados  na  relação  entre  a  Vitória  Transportes e  todas  as  suas  partes

interessadas: clientes,  colaboradores,  provedores,  sociedade,  governo  e  sócios.  Sendo  este  de

observância obrigatória por todos aqueles que fazem parte da Empresa, cabendo a estes difundir e

cumprir com as disposições nele constantes.

O Código reflete nossa identidade cultural e os compromissos que assumimos por meio de nossas

políticas com todos os envolvidos. A publicação deste Código demonstra e fortalece nossos valores

corporativos,  integridade,  transparência  e  gestão  ética  na  condução  dos  negócios  respeitando  à

legislação. Desta forma, construiremos cada vez mais relações atreladas aos nossos princípios e

valores. 

Para  que  este  Código  se  torne  uma  realidade  dentro  da  organização  Vitória  Transportes

precisamos e contamos com o comprometimento de todos os colaboradores  na sua aplicação e

ampla divulgação!
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PALAVRAS-CHAVE

 AGENTE  PÚBLICO:  todo  aquele  que  exerce,  ainda  que  transitoriamente  ou  sem

remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de

investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades públicas. 

 APROPRIAÇÃO INDÉBITA: apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a

detenção. 

 ASSÉDIO MORAL: um conjunto de comportamentos e práticas inaceitáveis, ou ameaças

de tais comportamentos e práticas, que se manifestam apenas uma vez ou repetidamente,

que  objetivam  causar,  causam ou  são  suscetíveis  de  causar  danos  físicos,  psicológicos,

sexuais ou econômicos, incluída a violência e o assédio em razão de gênero.

 ASSÉDIO  SEXUAL:  são  atos,  insinuações,  contatos  físicos  forçados,  convites

impertinentes,  tendo como características,  por exemplo,  ser uma condição para manter o

emprego;  influir  nas  promoções  da  carreira  do  assediado;  prejudicar  o  rendimento

profissional, humilhar, insultar ou intimidar a vítima; ameaçar e fazer com que as vítimas

cedam por medo de denunciar o abuso; e oferta de crescimento e que no ato possa dar algo

em troca, como possibilitar a intimidade para ser favorecido no trabalho.

 BRINDES: significa todos os produtos distribuídos aos profissionais, à título não oneroso.

 COISAS DE VALOR:  significa dinheiro,  presentes,  viagens,  entretenimento,  ofertas de

emprego, refeições e outros. Aqui se incluem, também, patrocínio de eventos, bolsas de

estudo, apoio a pesquisas e contribuições beneficentes. 

 COMPLIANCE: originário  do  verbo,  em  inglês,  “to  comply”,  que  significa  cumprir,

executar,  satisfazer e realizar o que foi imposto conforme a legislação e regulamentação

aplicável ao negócio e de acordo com o Código de Ética e Conduta da Vitória Transportes,

as políticas e normas da empresa. Em suma, estar em conformidade com regras, normas e

procedimentos.

 CONFLITO  DE  INTERESSE:  por  interesse  próprio  o  colaborador  toma  decisões  ou

pratica ato divergente aos interesses da empresa, contrário aos seus princípios, orientações

institucionais e ao seu Código de Ética e Conduta. 

 CONFORMIDADE: atuação dos colaboradores em consonância com as diretrizes legais e

políticas empresariais. 
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 CORRUPÇÃO: significa  o  ato  ou  efeito  de  subornar  uma ou  mais  pessoas  em causa

própria ou alheia, geralmente mediante oferta de dinheiro. Também pode ser conceituada

como o emprego, por parte de pessoas do serviço público e/ou particular, de meios ilegais

para em benefício próprio ou alheio, obter vantagens ou benefícios indevidos (pecuniários

ou não). A Corrupção pode ser constatada sob 02 (duas) modalidades, sendo:

o Corrupção Passiva:  aquela praticada por Agente Público contra a administração

pública em geral, e consiste em solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou

indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela,

vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem;

o Corrupção Ativa: aquela praticada por particular contra a administração pública em

geral, e consiste em oferecer ou prometer vantagem indevida a Agente Público para

determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pode ser entendida como

sendo o ato ou efeito de degenerar, seduzir ou ser seduzido por dinheiro, presentes,

entretenimentos ou qualquer benefício que leve alguém a se afastar, agir ou deixar de

agir de acordo com a lei, moral, bons costumes e o que é considerado certo no meio

social. Para fins desta Política, não será tolerada qualquer forma de Corrupção, quer

com entes públicos, quer com partes privadas.

 DUE  DILIGENCE: significa  o  procedimento  metódico  de  análise  de  informações  e

documentos de uma determinada empresa ou pessoa física, com objetivo predeterminado –

fusões  e  aquisições,  planejamento  de  reestruturações  societárias,  operações  financeiras

complexas ou processos de privatização de empresas – que resultará em um relatório das

reais condições da empresa analisada.

 DISCRIMINAÇÃO: criar  ou realizar distinção, diferenciação no interesse de prejudicar

outrem em virtude da religião, orientação sexual, etnia, social ou política etc. 

 ÉTICA: conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, grupo

social ou de uma sociedade em determinado tempo.  

 EXTORSÃO: ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo, por meio de ameaça ou

violência, com intenção de obter vantagem, recompensa, lucro. 

 FRAUDE: significa o crime ou ofensa de, deliberadamente, enganar outros com o propósito

de prejudicá-los, usualmente para obter propriedade ou serviços dele ou dela injustamente. É

qualquer ato ardiloso, enganoso, de má-fé com o intuito de lesar ou ludibriar outrem, ou de
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não  cumprir  determinado  dever,  obtendo  para  si  ou  outrem  vantagens  ou  benefícios

indevidos (pecuniários ou não).

 INTEGRIDADE: aquele que não se corrompe, que age de acordo com leis e regras. 

 LAVAGEM DE DINHEIRO: são práticas econômicas e financeiras que têm por finalidade

esconder, ocultar, ou dissimular a origem, natureza, localização, disposição, movimentação

ou  propriedade  de  bens,  direitos  ou  valores  provenientes,  direta  ou  indiretamente,  de

infração penal.  

 NEPOTISMO:  favorecimento  de  pessoa  da  família  em  uma  relação  de  trabalho  ou

emprego, não por que ela fez por merecer, mas porque tem parentesco. 

 PAGAMENTO FACILITADOR: significa o pagamento feito para assegurar ou agilizar a

execução  de  uma ação  ou serviço,  para  o  qual  já  se  tenha  direito  normal  e  legal.  Por

exemplo, pagamentos destinados à obtenção de documentos governamentais, como vistos e

ordens de serviços; etc.

 REPRESENTANTE TERCEIRO: significa todos os terceiros que representam a Vitória

Transportes,  como  consultores,  prestadores  de  serviços,  parceiros  de  negócios,

fornecedores, etc.

 SUBORNO OU PROPINA: significa o meio pelo qual se pratica a Corrupção, é o ato de

dar ou receber dinheiro, presente ou outra vantagem como forma de indução à prática de

qualquer ato desonesto, ilegal ou de quebra de confiança na prática de suas funções.
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1. A EMPRESA

Fundada em 1999, a Nossa Senhora da Vitória Transporte Ltda tem a sua sede em São Cristóvão no

estado de Sergipe. O nome da empresa está ligado às raízes da sua sede, sendo uma homenagem à

padroeira da cidade.

A Vitória Transportes é uma empresa do segmento rodoviário,  que atua com veículos leves e

pesados, prestando serviços de locação de veículos, terceirização de frotas, fretamento empresarial,

eventuais e  turismo.

Desde  a  sua  fundação  a  empresa  vive  uma evolução  constante  em seus  processos,  realizando

modernização  da  frota,  aprimoramento  da  logística  de  transporte  e  das  operações  turísticas.

Objetivando a melhoria contínua e a busca incessante pela excelência em nossos serviços.

Atualmente com uma frota de mais de 500 veículos, já ultrapassou as barreiras do estado de Sergipe

e conquistou novos mercados tendo filiais nos estados de Alagoas, Bahia e Pará.

Com uma área de 16 mil m2, a sua sede possui infraestrutura necessária para o melhor atendimento

ao cliente e a manutenção da frota. A empresa está devidamente legalizada em todos os órgãos

competentes as suas atividades, a exemplo da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres,

na  ABLA – Associação  Brasileira  das  Locadoras  de  Automóveis,  na  EMBRATUR – Instituto

Brasileiro de Turismo,  no SEINFRA/SE – Secretaria  de Infraestrutura do Estado de Sergipe,  e

AGERBA  –  Agência  Estadual  Regulação  de  Serviços  Públicos  de  Energia,  Transportes  e

Comunicações da Bahia e certificada pela ISO: 9001-2015.

A Vitória Transportes oferece conforto, segurança,  pontualidade e qualidade em seus serviços e

vem conquistando a confiança de seus clientes pelo respeito, comportamento ético e transparente,

pois o capital humanos, a reputação e a credibilidade são os principais ativos desta empresa.
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2. OBJETIVO

A reputação da Vitória Transportes é resultado de um processo coletivo, erguido com dedicação e

trabalho árduo.  Portanto,  somos todos responsáveis  pela  preservação e  melhoria  da imagem de

confiança e credibilidade alcançada ao longo dos anos, com a visão de ajudar a construir um futuro

melhor.

Sendo  assim,  cada  colaborador  é  responsável  por  garantir  a  integridade  e  conformidade  das

obrigações  relacionadas  às  atividades  que  desempenha,  incluindo  prevenir,  detectar  e  remediar

quaisquer condutas antiéticas ou ilícitas devendo comunicar a Área de Compliance ou ao Comitê de

Ética  qualquer  violação  do Programa de  Integridade. Visamos  mostrar  ao  mercado que nossos

colaboradores são exemplos de ética e boa conduta, além de zelarem para assegurar que todos os

demais conduzam suas atividades de forma idônea conforme preceitua nosso Código de Ética e

Conduta.

Por fim, ressalte-se que este Código de Ética e Conduta, simplesmente denominado Código, reflete

os valores e princípios da Vitória Transportes, bem como demonstra seu comprometimento com

adoção de boas práticas de governança corporativa e pelos mais altos padrões de conduta ética em

suas filiais. Ele reúne os princípios que orientam a atuação profissional de cada um e que poderão a

partir de agora ser facilmente consultados e compartilhados com todos os colaboradores e parceiros

comerciais. 

3. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

MISSÃO

Oferecer soluções em locação de veículos e transporte rodoviário de passageiros, em todo território

nacional, de forma sustentável e rentável, melhorando continuamente seus padrões de qualidade,

buscando a plena satisfação de todos os envolvidos, tendo como maiores ativos o capital humano, a

reputação e a credibilidade.
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VISÃO

Ampliar significativamente a participação no mercado até o final de 2020, sendo reconhecida e

admirada:

Por seus clientes pela qualidade e inovação dos seus serviços;

Por seus colaboradores, provedores e sociedade pelo seu desenvolvimento sustentável;

Por seus sócios pela rentabilidade, ampliação de seus ativos fixos, controle e eficiência de sua

gestão.

VALORES

Comprometidos com os interesses das partes envolvidas, trabalhamos para o resultado sustentável,

desenvolvemos pessoas, primando pela qualidade e a imagem da organização.

4. A QUEM SE DESTINA

O Código se aplica a todos os colaboradores de qualquer nível hierárquico, lotação geográfica e

funcional e aos parceiros comerciais. 

Este  Código  também  deverá  ser  seguido,  no  que  couber,  pelos  parceiros  comerciais,  sejam

fornecedores, consultores, prestadores de serviços, parceiros de negócio e demais terceiros, quando

estes estiverem atuando junto com a Empresa.

5. O CÓDIGO, AS LEIS E SUA APLICAÇÃO INSTITUCIONAL

A  Vitória  Transportes apresenta  o  seu  Código  de  Ética  e  Conduta  e  o  seu  compromisso  no

combate e prevenção à Corrupção com a implementação do seu Programa de Integridade. Todos os

colaboradores deverão proceder de forma transparente e com estrita observância às leis vigentes,

diretrizes, normas e procedimentos empresariais, sempre primando pelo zelo do Código. 
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Com o advento da  Lei nº 12.846/2013 (“Lei Anticorrupção”) e do Decreto nº 8.420/2015, bem

como as leis  8.666/1993 (“Lei de Licitações”),  a Lei  nº 12.813/2013 (Conflito  de interesses  e

informações privilegiadas), Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), o Código Penal

Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/19), o Código Civil (Lei nº 10.406/2002), o Código de Defesa do

Consumidor (Lei nº 8.078/1990), o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 5.503/1997), a Lei nº

10.233/2001,  Lei  nº  8.987/1995 regulamentada  pelo Decreto  8.987/95 e  a  Resolução ANTT nº

4.777/2015 e a necessidade de adequação ao mercado global, bem como a busca pelas melhores

práticas de governança, a  Vitória Transportes desenvolveu seu Programa de Integridade com o

objetivo principal de que todos os envolvidos com a nossa empresa compreenda os riscos e sanções

jurídicas que a corrupção implica. 

Sendo assim, como orientação geral, se uma Lei entra em conflito com nosso Código de Ética

e Conduta, seguimos a Lei. Por sua vez, se uma prática comercial entra em conflito com nosso

Código Ética e Conduta, seguimos o Código. 

A Vitória Transportes repudia todo e qualquer tipo de corrupção pública e privada. 

6. COMPROMISSO COM A ÉTICA E O DEVER DE RELATAR

Com o conhecimento desse Código de Ética e Conduta, todos os colaboradores têm a obrigação de:

 Segui-lo nas suas atividades profissionais; 

 Disseminá-lo entre a equipe de trabalho e parceiros comerciais; 

 Demonstrar sempre uma conduta profissional íntegra, imparcial e honesta;

 E se abster de participar de atividades ilícitas ou antiéticas nas suas atividades profissionais.

Qualquer colaborador que tenha o conhecimento de uma violação ou desrespeito aos princípios

contidos neste Código tem o dever de reportar ao Canal de Denúncia através dos seguintes meios:

Website: www.contatoseguro.com.br/vitoriatransportes

Telefone: 0800 900 9070
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Destaque-se  que  a  omissão  diante  do  conhecimento  de  possíveis  violações  por  colaboradores,

clientes, fornecedores ou parceiros será considerada atitude antiética.  O relato de situações irreais

com o objetivo de prejudicar outras pessoas ou empresas por interesses pessoais será igualmente

considerado atitude a  ntiética  .

Dúvidas de interpretação, casos não previstos e denúncias de descumprimento deste Código devem

ser apresentados à liderança ou, em situações nas quais o assunto possa causar constrangimento, se

tratado com a liderança imediata, o empregado poderá enviar a questão diretamente por meio de um

dos canais de denúncia. 

Denúncias  de  corrupção,  fraude,  furto,  roubo,  danos  ao  patrimônio,  apropriação  indébita,

manipulação  de  informações,  suborno  em  atos  ou  transações  comerciais,  dentre  outros,  que

envolvam  empregados,  fornecedores,  contratadas  e  parceiros  de  negócio  deverão  ser

acompanhadas, sempre que possível, de fatos, dados concretos e de provas.

Todos os relatos recebidos pelo Canal de Denúncia serão analisados de forma  independente por

este  e,  após  analisados  e  tratados  tecnicamente,  serão  direcionados  ao  Comitê  de  Ética  para

resolução da questão. 

A  Vitória Transportes se compromete a investigar,  de imediato e de forma rigorosa, todas as

denúncias que possam ser tipificadas como crime, contravenção penal ou ato ilícito e atos que não

estejam condizentes com o presente Código de Ética e Conduta. 

Qualquer violação apurada poderá resultar em:

 Ações disciplinares, inclusive a rescisão do vínculo empregatício, dependendo da natureza e da

gravidade da violação do Código de Ética e Conduta. As medidas disciplinares relacionadas a

cada tipo de violação constam na Política de Gestão de Consequências que será   administrada

pelo Comitê de Ética, em conjunto com a Gerência de RH, com base na análise do impacto e

recorrência da conduta antiética e em acordo com a legislação trabalhista vigente.
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 Em caso de violação da Lei, penalidades civis, administrativas e/ou criminais podem ser

impostas por um órgão governamental ou pelo Judiciário.

7. COMPROMISSO DE NÃO REPRESÁLIAS

A Vitória Transportes garantirá o sigilo das denúncias recebidas. Nenhuma represália será aceita

contra um colaborador, ou parceiro comercial que, de boa-fé, reportar uma possível violação à Lei

e/ou ao Código de Ética e Conduta. Os Colaboradores ou parceiros comerciais que acreditarem ter

sido expostos à retaliação após abordar questões de natureza ética devem levar esse assunto a Área

de Compliance, ao Comitê de Ética ou ao Canal de Denúncia. 

A proibição de represálias prevista acima não impedirá a adoção das medidas disciplinares cabíveis

quando a investigação interna concluir que a denúncia é falsa e foi feita de má-fé.

Os colaboradores da Vitória Transportes têm tanto a obrigação quanto o direito de fazê-lo sempre

que acharem que estão sendo cometidos atos ilícitos em nome da empresa.

8. COMITÊ DE ÉTICA

O Comitê de Ética é um órgão não estatutário e conta com poderes deliberativos para fiscalizar,

prevenir, identificar e determinar o cumprimento deste Código, bem como analisar e executar as

Políticas  Internas.  Será  composto  por  representantes  multidisciplinares  da  empresa,

independentemente de cargos. 

Terá como atribuição a divulgação, bem como garantirá a compreensão do documento,  avaliará

regularmente sua aplicabilidade, realizará eventuais atualizações ou retificações, julgará os casos de

descumprimento dos seus princípios e garantirá a aplicação das medidas cabíveis e garantirá que

não haja qualquer tipo de represália às denúncias, além de apurar os casos denúncias de má-fé.
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9. CONDUTA DOS COLABORADORES

Os princípios éticos e de conduta nos negócios da Vitória Transportes são pilares importantes que

todos os colaboradores devem seguir buscando sempre “Fazer a coisa certa” em todas as práticas

corporativas, tomando decisões imparciais, tratando a todos com respeito, dignidade e colaborando

para um ambiente de trabalho livre de assédio.

Os colaboradores devem:

 compreender e aderir ao Código de Ética e Conduta.

 procurar esclarecimento ou orientação quando tiver uma dúvida de Integridade.

 relatar uma preocupação quando suspeitam que haja uma violação do Código.

 usar seu bom senso e agir com honestidade e integridade.

9.1. Importância dos Líderes

A  Vitória  Transportes deu  início  ao  seu  Programa de  Integridade,  capacitando  líderes,  como

diretores, gerentes e supervisores, que serão responsáveis pela criação de um ambiente harmonioso,

saudável, ético, garantindo o cumprimento deste Código. 

Os  líderes  serão  exemplos  e  modelos  a  serem  seguidos,  bem  como  serão  os  principais

incentivadores para sua equipe do cumprimento das diretrizes e interesses da empresa, e devem

divulgar, orientar e fazer com que seus colaboradores cumpram, integralmente, este Código e suas

diretrizes, normas e procedimentos relacionados.

9.2. Igualdade, Respeito aos Direitos Humanos e Não-Discriminação

O respeito às diferenças é essencial, portanto, todos os nossos colaboradores, independentemente do

nível hierárquico, deverão ter relacionamentos harmoniosos e respeitosos, favorecendo o bem-estar

de toda a empresa. 

Todos devem ter as mesmas oportunidades no acesso ao trabalho e na promoção profissional não

sendo,  assim,  admissível  entre  colegas,  qualquer  tipo  de  discriminação  em virtude  de  sexo ou
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orientação sexual, raça, nacionalidade, religião, origem, estado civil ou condição social, deficiência

física ou mental, bem como qualquer outro tipo de discriminação que possa vir a constranger a

dignidade da pessoa. 

Todos os nossos clientes e fornecedores deverão ser tratados de forma ética e justa, proporcionando

o convívio, o desenvolvimento e o crescimento institucional.  Dessa forma, o respeito à conduta

moral e ética, bem como à legislação em vigor, são compromissos da Vitória Transportes e devem

ser observado por todos.

A Vitória Transportes apoia e respeita os Direitos Humanos, instituindo políticas e práticas que

contribuam para a erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo, forçado ou compulsório e

da exploração sexual de crianças e adolescentes.

9.3. Medidas de Saúde e Segurança no Ambiente de Trabalho

A Vitória Transportes é comprometida com a saúde e segurança de seus colaboradores no meio

ambiente  de  trabalho,  estruturando  procedimentos  e  instruções  que  regulam  e  preservam  a

segurança e a saúde dos seus colaboradores, prestadores de serviços e fornecedores, cumprindo com

a legislação  ambiental,  sanitária  e  de  saúde e  segurança  do trabalho,  por  meio  de  políticas  de

limpeza  e conservação,  além do fornecimento  de equipamentos  de segurança individual  (EPIs),

treinamento,  capacitação  e  desenvolvimento  humano  para  um  desempenho  seguro  de  suas

atividades. 

Os colaboradores empenharão toda a sua capacidade técnica e profissional com a máxima cautela e

o cuidado devido no desempenho de suas atividades, sempre pautados nas diretrizes de saúde e

segurança do trabalho, com o objetivo de prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho.

Os  colaboradores  devem  conhecer  as  normas  internas  de  segurança,  usar  adequadamente  os

equipamentos  de  proteção  coletiva  e  individual  fornecidos  pela  empresa,  bem como zelar  pela

prevenção de acidentes, garantindo que os membros das suas equipes desenvolvam suas atividades

em  segurança,  atentando  aos  requisitos  da  legislação  trabalhista,  da  legislação  de  trânsito  e

ambiental.
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Qualquer profissional, independente do cargo que exerça, é responsável por comunicar a existência

de condições inseguras, violações às regras de segurança ou situações que possam colocar em risco

a vida de qualquer pessoa.

9.4. Uso de Álcool, Drogas e Prostituição Infantil

Para garantir a integridade do ambiente de trabalho e segurança de todos os colaboradores, bem

como dos clientes, não será permitida a permanência no ambiente de trabalho de colaborador que

esteja sob o efeito de álcool e drogas ilícitas.

Ademais,  serão  exigidos  exames  toxicológicos,  previamente  à  admissão,  por  ocasião  do

desligamento  e  durante  a  vigência  do  contrato  de  trabalho,  quando  se  tratar  de  motorista

profissional,  assegurados  o  direito  à  contraprova  em  caso  de  resultado  positivo  e  a

confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.

No  que  tange  a  exploração  sexual,  cumpre  salientar  que  esta  pressupõe  uma  relação  de

mercantilização, no qual o sexo é fruto de uma troca, seja ela financeira, de favores ou presentes em

que crianças ou adolescentes são tratados como objetos sexuais, como mercadorias. 

A exploração sexual  agenciada  e  não agenciada  acontecem em diversos  cenários,  muitas  vezes

facilitados por diferentes atividades econômicas, como por exemplo, turismo, transporte de carga,

construção civil e centros urbanos.

Nesse contexto, a Vitória Transportes, atenta a este cenário que acomete o seu ramo de atividade

e, tendo em vista a função social que a empresa exerce, repudia qualquer ato de exploração sexual

infantil estabelecendo, inclusive, sanções aos colaboradores que realizarem esta prática, conforme

Política de Gestão de Consequências. 

9.5. Relações entre Colaboradores

É  permitida  a  contratação  ou  indicação  de  parentes  e  cônjuge  de  colaboradores  na  Vitória

Transportes contudo,  estes  deverão  passar  pelo  processo  de  seleção  e  recrutamento  de  forma

imparcial, assim como os demais candidatos. 
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Ademais,  deverá  ser  analisado  pelo  departamento  de  Recursos  Humanos,  a  contratação  ou

manutenção de parentes  (genitores,  filhos,  irmãos,  noras,  genros,  cunhados,  tios  e sobrinhos) e

cônjuge em função ou cargos para os quais haja relação hierárquica direta ou que exerçam suas

atividades no mesmo setor.

Outrossim,  também não será permitida  a contratação de colaboradores  por indicações  políticas,

sejam eles  parentes  até  o  terceiro  grau e/ou cônjuge  ou,  diretamente,  de pessoas  politicamente

expostas com o intuito de obtenção de vantagem indevida ou troca de favores. 

No  processo  de  seleção  e  recrutamento  deverá  ser  informado  qualquer  relacionamento  com

colaboradores  da  Vitória Transportes. Qualquer  relação afetiva  entre  colaboradores,  durante a

vigência do contrato de trabalho, deve ser comunicada ao gestor imediato de ambos. Em caso de

dúvida sobre a existência ou não de conflito de interesses, os gestores envolvidos devem submetê-la

à avaliação do Comitê de Ética.

9.6. Combate ao Assédio Moral e Sexual

É expressamente proibido qualquer tipo de assédio moral ou sexual, físico ou psíquico. 

Desse modo, qualquer atividade, ação ou inação de natureza ofensiva, na forma verbal, escrita ou

física, tais como brincadeiras inapropriadas, expressões hostis, apelidos, intimidação, agressão ou

trotes, não serão toleradas e constitui assédio moral. 

O  Assédio  sexual  é  crime,  e,  portanto,  proibido.  Possíveis  brincadeiras  sexuais  indesejáveis,

pedidos  de  favores  sexuais  e  outras  condutas  físicas,  escritas  ou  verbais,  baseadas  no  sexo,

constituem ilícitos sexuais.

Caso a conduta de assédio moral/sexual ocorra no ambiente de trabalho, poderá sofrer as sanções

estabelecidas na Política de Gestão de Consequências. 
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9.7. Compromisso Sustentável

A Vitória Transportes zela pela preservação do meio ambiente e cumpre com todas as normas e

legislações ambientais. 

Desse  modo,  os  colaboradores  devem  conduzir  suas  atividades  com  comportamentos

ecologicamente corretos e socialmente responsáveis, que preservam o meio ambiente e promovam o

desenvolvimento sustentável. 

Sendo assim, leva em consideração o meio ambiente e desenvolvimento da sociedade, cumprindo

rigorosamente,  os  parâmetros  e  requisitos  exigidos  pela  legislação  trabalhista  e  ambiental  na

execução dos seus negócios.

Para tanto,  a  Vitória Transportes  adota  boas  práticas  que reduzam a  utilização  de resíduos e

descarte de forma adequada, minimizando os impactos e riscos que sua atividade porventura traga

ao meio ambiente, bem como prioriza a contratação de fornecedores e parceiros que tenham boa

conduta social e ambiental. 

9.8. Relação com a Imprensa

Todos os colaboradores e prestadores de serviço devem zelar pela imagem e reputação da Vitória

Transportes. Neste sentido, apenas colaboradores previamente autorizados poderão dar entrevistas

e/ou prestar esclarecimentos a qualquer tipo de mídia em nome da  Vitória Transportes,  sendo

vedado pronunciamentos em nome da empresa por colaboradores não autorizados. 

O conteúdo  a  ser  divulgado  deve  ser  previamente  revisado e  aprovado pela  diretoria  antes  da

disponibilização  das  informações  à  imprensa,  de  forma  a  assegurar  a  solidez  das  informações

prestadas. 

Os  porta-vozes  da  Vitória  Transportes,  quando  autorizados, deverão  expressar  única  e

exclusivamente o ponto de vista institucional,  não devendo fornecer  opiniões pessoais sobre os

assuntos tratados em nome da Vitória Transportes.

18



Código de Ética e Conduta

9.9. Conflitos de Interesse

A Vitória Transportes repudia e informa que não tolera quaisquer condutas que possam ameaçar

sua  credibilidade  ou  colocar  em risco  sua  transparência,  ou  ainda  questionar  a  integridade  na

realização dos seus negócios. 

O conflito  de  interesses  na  relação  colaborador/empresa  ocorre  quando  o  colaborador  usa  sua

influência ou comete atos com o intuito de beneficiar interesses particulares e que se contraponham

ao interesse da Empresa ou possam lhe causar danos ou prejuízos.

Assim, os colaboradores deverão atuar sempre no melhor interesse da Vitória Transportes através

de  utilização  adequada  dos  meios  disponibilizados.  Deverão  se  abster  de  utilizar  em benefício

próprio oportunidades de negócio que causem conflitos com os interesses da empresa. 

Quando houver qualquer situação de possível conflito de interesse, o colaborador deverá entrar em

contato com a Área de  Compliance para avaliação junto ao Comitê de Ética para resolução do

conflito sem que haja favorecimento de terceiros.

Aqueles que identifiquem ou suspeitem de qualquer conflito de interesse real ou potencial deverão

imediatamente informar ao Canal de Denúncia.

Não  é  admitida  a  participação,  a  título  de  propriedade  ou  sociedade,  de  qualquer  colaborador

durante a vigência do Contrato de Trabalho, em empresas/organizações que mantenham relações

comerciais  com  a  Vitória  Transportes e  que  o  colaborador  participe,  de  alguma  forma  da

administração, contratação ou negociação das atividades que esta empresa presta. Inclui-se nessa

vedação, a participação como sócio-oculto em sociedades em conta de participação (sociedades de

fato). 

Ficam excepcionadas dessa vedação as participações existentes antes da data de início do vínculo

societário e/ou do contrato de trabalho com a empresa, e que tenham sido declaradas, por escrito,

para a  empresa na ocasião de contratação.  Para todos estes casos de exceção,  Comitê de Ética

deverá ser informado para avaliação de potenciais conflitos de interesse.
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10. RELAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS

Todos os nossos parceiros,  fornecedores,  prestadores de serviços,  parceiros e  consultores,  estão

sujeitos  ao  cumprimento  deste  Código  de  Ética  e  Conduta,  e,  também,  sujeito  ao  combate  à

corrupção e práticas dos bons costumes.

10.1. Relações com Fornecedores

A Vitória Transportes garantirá sempre a utilização de boas práticas de governança corporativa e

condutas éticas e lícitas na seleção, negociação e administração de todas as atividades comerciais,

tratando  com  respeito  todos  os  fornecedores,  sem  privilégios  ou  discriminação  de  qualquer

natureza, independente do volume de negócios que mantêm com a empresa.

Os colaboradores devem buscar trabalhar com fornecedores e parceiros que estejam alinhados com

os  padrões  éticos  da  empresa.  Todos  os  contratos  e  compromissos  devem  ser  respeitados  e

monitorados quanto às obrigações assumidas e só podem ser assumidos por pessoas legalmente

autorizadas pela empresa.

Desse modo, os fornecedores ou prestadores de serviços deverão observar o Código de Ética e

Conduta da empresa e de não praticar as seguintes condutas:

 atos de corrupção para obtenção de vantagens. 

 agir em nome da empresa, exercendo qualquer tipo de influência imprópria sobre

qualquer pessoa, seja ela funcionário público ou não. 

 utilizar mão-de-obra infantil ou em condições análogas às de escravo para realização

de suas atividades.

 condições  de  trabalho  inseguras  e  prejudiciais  aos  seus  colaboradores  e  não

assediadoras. 

 infringir a legislação ambiental.

Fica proibido solicitar ou aceitar qualquer tipo de pagamento, comissão, presente ou remuneração

em troca de operações realizadas pela  Vitória Transportes, bem como obter, de qualquer forma,
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proveito da posição ocupada em benefício próprio. Nenhum colaborador poderá solicitar ou aceitar,

nem  o  fornecedor/parceiro  oferecer,  qualquer  tipo  de  pagamento,  comissão,  presente  ou

remuneração em suas atividades profissionais provenientes de operações. 

Constará nos contratos assinados com os fornecedores e terceirizados cláusula específica que os

obrigue a manter conformidade com as leis anticorrupção do país e de cláusula que os comprometa

a respeitar o Código de Ética e Conduta da empresa e seguir o seu Programa de Integridade. 

Por  fim,  todos  os  fornecedores  deverão  ser  informados  sobre  a  Política  de  Anticorrupção,

principalmente  aqueles  que intervenham com algum agente público,  um órgão público  ou uma

empresa pública, tanto de nacionalidade brasileira, como estrangeira.

10.2. Relações com Clientes

Nossa diretriz se traduz em tratar todos os clientes de forma igualitária e individual. Por isso, busca

permanentemente a qualidade e responsabilidade de suas ações. 

Desta maneira, todos os processos relativos aos clientes devem ser tratados com a máxima atenção

quanto ao tratamento das soluções e serviços com honestidade e respeito; ao pronto atendimento na

resolução de problemas  técnicos;  ao cuidado em apresentar  os  melhores  serviços  atendendo às

expectativas do cliente e a atenção em relação aos prazos estabelecidos e pontualidade nas entregas.

Nenhum  colaborador  poderá  aceitar  pessoalmente  compromissos  fiduciários,  mandatos  ou

procurações de clientes para a realização das operações comerciais. 

Ademais, a Vitória Transporte não é condescendente com práticas ilegais ou desleais executadas

por clientes. Serão atendidas às exigências legais associadas aos controles de prevenção à lavagem

de dinheiro e não se compactuará com tais práticas.
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10.3. Relações com Concorrentes

Quando a concorrência é legal, toda a sociedade se beneficia com a livre concorrência de preços de

iniciativa e de contratação.

É proibido aos colaboradores fornecer informações estratégicas, confidenciais ou sob qualquer outra

forma, que seja ou venha a ser prejudicial aos negócios da empresa, a quaisquer terceiros, inclusive

aos concorrentes. De outro modo, é vedado aos colaboradores praticar atos desleais que possam

prejudicar, difamar ou caluniar os concorrentes.

Assim, todos os colaboradores, no desempenho de suas atividades, deverão adotar condutas que

visem:

 assegurar e obedecer a livre concorrência de mercado;

 respeitar a reputação dos concorrentes, não prestando informações que possam afetar a sua

imagem, a fim de assegurar uma concorrência leal.

Por fim, o colaborador que tenha grau de parentesco com outro colaborador de concorrentes diretos

deve comunicar o fato ao seu gestor, que reportará tal situação ao Comitê de Ética para avaliação da

existência ou não de conflito de interesses.

10.4. Relações com Agentes Públicos

A Vitória Transportes trata a administração pública, em qualquer nível, como fornecedora, cliente

ou agente fiscalizador com isenção e transparência e em total observância à legislação, em especial

à  Lei  Anticorrupção.  Não serão  toleradas  práticas  ilícitas,  como corrupção,  propina,  suborno e

extorsão, em todas as suas formas e que envolvam o favorecimento, a promessa ou a concessão,

direta ou indireta, de vantagens pessoais de qualquer natureza para autoridades ou servidores de

qualquer  instância  do  setor  público,  que  constituam  prática  ilegal  de  acordo  com a  legislação

vigente. 
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Os  colaboradores  deverão  manter  sempre  uma  atitude  de  respeito  e  colaboração  com  os

representantes das autoridades no âmbito de suas competências e nos processos de investigação e

fiscalização.  Assim,  nenhum colaborador será penalizado devido a atraso ou perda de negócios

resultantes de sua recusa em pagar suborno.

11. BRINDES E PRESENTES

Brindes  e  presentes  são práticas  de gentileza  e  cordialidade  aceitas  em uma relação comercial.

Brindes institucionais que configurem prática de gentileza e cordialidade entre as partes de uma

relação  comercial  e  que  não caracterizem a  obtenção  de  benefícios  em quaisquer  negociações

podem ser aceitos pelos colaboradores, tais como calendário, agenda, caneta, chaveiro, blocos de

notas e qualquer objeto sem valor comercial.

Para além disso, somente será permitido aceitação ou oferecimento de brindes e presentes pelos

colaboradores que não os citados acima, limitados a um terço do salário-mínimo vigente nacional. 

Presentes com valores expressivos acima de um terço de salário-mínimo não podem ser oferecidos

nem aceitos.  O colaborador deve fazer a devida justificativa pelo não recebimento,  informando

sobre  a  existência  da  política  de  anticorrupção  a  todos os  stakeholders (clientes,  fornecedores,

prestadores de serviços) envolvidos.

Caso sejam deixados brindes de valor superior na sede da Vitória Transportes, sem possibilidade

de recusa ou devolução, os mesmos deverão ser encaminhados a Área de  Compliance que fará a

verificação da procedência e destinação adequada (doação, devolução). 

É  permitido,  dentro  de  um  relacionamento  comercial  normal,  o  pagamento,  pela  Vitória

Transportes ou  por  terceiros  (fornecedores),  de  despesas  relacionadas  a  refeições  a  título  de

cortesia. Quando o pagamento for efetuado pela empresa este deve estar de acordo com a norma de

representação. 

Fica proibido o recebimento,  bem como a oferta,  por parte dos colaboradores,  de presentes em

dinheiro  sob  qualquer  hipótese  ou  quantia.  Os  colaboradores  deverão  recusar  e  levar  ao
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conhecimento  do Comitê de Ética  qualquer  solicitação  de pagamentos,  comissões,  presentes  ou

remunerações envolvendo quaisquer autoridades, agentes públicos, funcionários ou executivos de

empresas ou órgãos públicos. 

É  vedado  ao  colaborador  a  concessão  de  presentes  para  clientes,  fornecedores,  órgãos

governamentais e outros públicos de interesse. Poderão ser concedidos pela  Vitória Transportes

brindes em épocas festivas ou na realização de eventos desde que aprovados pelo Comitê de Ética. 

12. USO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA, REDES SOCIAIS E SEGURANÇA DA

INFORMAÇÃO

A construção e o fortalecimento da imagem e da reputação da Vitória Transportes também se dão

por meio das atitudes e comportamentos dos nossos colaboradores perante o público com os quais

nos relacionamos. Para tanto, nosso agir deve estar sempre em consonância com os princípios e os

valores da empresa. 

Os colaboradores devem utilizar todos os recursos tecnológicos disponibilizados pela empresa para

fins profissionais, conforme estabelecido na Política de Segurança da Informação e no item “Uso de

bens  da  empresa”  deste  Código,  tendo  a  Vitória  Transportes o  direito  de  verificar  seu  uso

adequado.

Não são permitidos o acesso, a transmissão e o arquivamento de conteúdos impróprios e ilegais, tais

como, pornografia, jogos, discriminação e atividades contra o patrimônio público ou de terceiros. O

uso da internet para fins pessoais pode acontecer de maneira ocasional e limitada, desde que não se

refira a conteúdos impróprios e ilegais e que não prejudiquem o seu desempenho no trabalho. 

Com relação ao uso das mídias sociais, somente as áreas autorizadas e cuja função seja pertinente à

atividade, podem falar sobre a Empresa na rede.

Desta forma, todos os colaboradores, parceiros e fornecedores, devem adotar um posicionamento

ético junto às redes sociais, pois todos são responsáveis pelos conteúdos publicados/gerados. 
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Os colaboradores deverão guardar sigilo profissional dos dados e das informações não públicas de

que obtiverem conhecimento no exercício de sua atividade profissional. 

É fundamental manter as senhas pessoais de acesso à rede, aos sistemas da Vitória Transportes e

ao  e-mail  em sigilo,  sem disponibilizá-las  a  terceiros.  Qualquer  descumprimento  por  parte  dos

colaboradores poderá acarretar sanções previstas na Política de Gestão de Consequências.

13. BENS

É dever  de  todos  os  colaboradores  utilizar  os  bens  da  Vitória  Transportes para  o  propósito

empresarial, protegê-los e preservá-los de uso inadequado, roubo, dano ou furto como se fossem de

patrimônio pessoal. O colaborador da Vitória Transportes deve comunicar ao superior hierárquico

qualquer risco aos quais os bens da empresa estejam sujeitos.

O uso dos  bens  deverá ser  restrito  às  atividades  profissionais  do colaborador  dentro  e  fora da

empresa,  não sendo admitido seu uso para fins particulares.  Os bens e  os recursos da empresa

deverão ser tratados com responsabilidade e respeito por todos os seus colaboradores. 

É proibido retirar do local de trabalho equipamentos ou documentos confidenciais sem a prévia

autorização do seu superior imediato.

Toda e qualquer movimentação de material, quer seja transferência, venda ou aquisição, devem ser

realizadas conforme descritas nos procedimentos que compõem o sistema de gestão de qualidade. 

14. PERMANECEU COM DÚVIDA? 

Caso  tenha  restado  alguma  dúvida  perante  situações  do  cotidiano  relacionadas  às  questões  de

integridade e sobre qual o melhor caminho para atender aos interesses da  Vitória Transportes,

utilize as perguntas abaixo como diretrizes do seu comportamento.

 A ação está condizente com os valores e princípios da empresa?
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 Esta ação é íntegra e legal?

 A minha imagem e a imagem reputacional da empresa serão atingidas?

 Minha família terá orgulho ou vergonha desta minha ação? 

Se as respostas para as perguntas acima for “não” ou, ainda assim não tenha sido suficiente para

que você tome a decisão correta procure orientação. 

Isso porque, o Código de Ética e Conduta não consegue abarcar todas as situações possíveis que

podem  ocorrer  na  sua  rotina  de  trabalho,  desse  modo,  você,  possivelmente,  se  deparará  com

situações não tratadas aqui. Caso isso ocorra, utilize estas perguntas como base e conte com a ajuda

dos nossos gestores, da Área de Compliance, do Comitê de Ética ou do Canal de Denúncias.
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ANEXO

TERMO DE COMPROMISSO COM O CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA VITÓRIA

TRANSPORTE

Declaro, para dos devidos fins, que recebi o Código de Ética e Conduta da Vitória Transportes e

que estou ciente do seu teor, o qual será aplicado no exercício das minhas funções e que estarei

sujeito a responsabilidades administrativas, cíveis, trabalhistas e criminais cabíveis advindas do seu

descumprimento.

Por fim, aceito atender e cumprir preceitos adicionais divulgados pela  Vitória Transportes  que

venham a integrar este Código de Conduta. 

Nome Completo:

Cargo:

Matrícula:

Data:

Assinatura:
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