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Apresentação 

A MyShuttle uma empresa de transporte corporativo e logística de eventos Com 

atendimento em todo o território brasileiro. Temos a missão de oferecer soluções de 

mobilidade terrestre, contribuindo para que seus clientes possam atender 

satisfatoriamente suas necessidades de deslocamento e gestão. 

No cumprimento dessa missão, a MyShuttle entre várias iniciativas, divulga o Código de 

Conduta e Ética, que contém uma série de práticas derivadas dos valores e princípios 

que a empresa adota como mentores de sua atividade e constitui-se como uma 

ferramenta eficaz para a administração de conflitos em toda a sua amplitude. 

Objetivos do Código de Conduta 

O Código de Conduta e Ética é um conjunto de normas que têm por objetivo administrar 

conflitos de interesse e dar força aos princípios de transparência, isonomia, e 

responsabilidade corporativa no âmbito das atividades da nossa empresa. Visa ainda 

estabelecer os princípios pelos quais trabalhamos e orientamos nossos colaboradores e 

fornecedores em relação as condutas a serem seguidas. Este documento serve como um 

guia, que embora oriente a conduta sobre situações específicas, não esgota o tema. A falta 

de uma instrução específica, não prevista neste código, não isenta os indivíduos de 

seguirem seus princípios. 

Abrangência das normas 

As disposições do Código de Conduta se aplicam a: (a) diretoria, gerência e funcionários (b) 

seus conselheiros de administração e consultores (c) fornecedores e clientes (d) terceiros 

em geral. 

O termo “Empresa” ou “MyShuttle ” compreende todas as empresas pertencentes ao grupo. 

Gestão do Código de Conduta 

São tarefas do Comitê de Conduta e Ética a interpretação e aplicação destas normas, 

monitorar a tarefa de divulgação e disseminação do Código e se encarregar de suas 

atualizações, cabendo nesse caso a aprovação final do Conselho de Administração, que 

estará presente e apoiará em todo o momento estas atividades. 

Todos os Colaboradores deverão tomar ciência do código, seja na integração, treinamentos 

ou quanto houver alteração do mesmo. 

Princípios do Código de Conduta 

Missão, Visão e Valores da MyShuttle 

Missão: Ir além das expectativas de nossos clientes, sendo nosso compromisso a 
apresentação de alternativas personalizadas de transporte terrestre, seja individual ou 
em grupo, de acordo a sua necessidade. Sempre proporcionando comodidade, 
segurança e pontualidade. 
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Visão: Ser reconhecida como a maior empresa de mobilidade corporativa do Brasil.  
 
Valores: Compromisso, Transparência, tranquilidade, Segurança, Valorização Humana 
e Ética no relacionamento. 
 

Normas do Código de Conduta e Públicos 

Colaboradores 

Respeito com o cliente e fornecedor: o atendimento aos clientes deve ser feito com 

excelência e com total atenção. Todos os fornecedores devem ser respeitados. O 

relacionamento com ambos deve ser norteado pelo profissionalismo, sinceridade, 

honestidade, cortesia e presteza. 

Exploração do relacionamento: a condução do relacionamento deve ser feita de forma 

a buscar o melhor resultado para a Empresa, sem recebimento de qualquer 

contrapartida pessoal não prevista pela Empresa. 

Conflito de interesses: 

Os Colaboradores têm o dever de tomar decisões de negócio no melhor interesse da 

MyShuttle, e não com base nos seus próprios interesses, e têm de informar ao seu 

respectivo supervisor, acerca de qualquer interesse pessoal que possa gerar conflito  no 

âmbito dos seus deveres profissionais. 

Campanhas, Concursos e Promoções diversas realizadas para Clientes:  

Os clientes poderão participar e ganhar os prêmios oferecidos em campanhas próprias da 

MyShuttle, desde que aprovadas pela Diretoria, independentemente do valor do prêmio. 

Não será permitido que o colaborador preste serviço ou assessore em carater particular, a 

qualquer fornecedor ou cliente. Também não pode trabalhar em departamentos que se 

relacionem com fornecedores onde trabalhe parentes. 

Não deve fazer uso de informações a que tenha acesso, em decorrência de sua atividade, 

a fim de obter vantagem pessoal, tanto para o colaborador quanto para parentes ou 

terceiros.  

A Diretoria estará tratando de eventuais casos que necessitem de uma análise mais 

aprofundada ou de exceções. 

As informações e serviços prestados ao cliente devem ser precisas e a excelência deve ser 

nossa meta. 

A MyShuttle quer encantar o cliente em todos os detalhes de sua relação, sendo vital que o 

Colaborador entenda sua importância no processo. As características do serviço devem 

envolver: agilidade, confiabilidade das informações, prestatividade, iniciativa e superação 

das expectativas. 
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Famtours e Cortesias 

Todas as cortesias cedidas pela MyShuttle devem ser encaminhadas e/ou centralizadas na 

área de Relacionamento com Fornecedores, a qual, em conjunto com a Diretoria, analisará 

cada caso e definirá a melhor forma de utilização. Serão considerados os seguintes critérios: 

a. direcionamento da viagem às pessoas que tenham suas atividades ligadas 

diretamente a viagem/cortesia ofertada, a fim de promover maior experiência e 

aperfeiçoamento dos serviços prestados pela MyShuttle.. 

b. condições estabelecidas/acordadas com  a MyShuttle  que está oferecendo o Famtour 

e/ou Cortesia, que podem determinar o cargo, a área, etc... das pessoas que devem 

participar do famtour. 

c. mérito do colaborador e/ou tempo de casa, que serão ponderados pela gerência, em cada 

caso. 

d. não havendo restrições ou direcionamentos a seguir, a Diretoria poderá promover um 

sorteio entre as pessoas/unidades envolvidas. 

Relação de trabalho com os colegas: 

O relacionamento entre os Colaboradores, independente do cargo ou função, deve ser de 

respeito mútuo, sinceridade e coleguismo, de forma a manter o bom clima organizacional.  

Não será tolerado o assédio sexual ou moral em hipótese alguma, seja com outro 

colaborador, cliente, parceiros ou fornecedores. 

A MyShuttle não permitirá quaisquer ações discriminatórias, relacionadas à origem, raça, 

credo, cor, genero, incapacidade física, orientação sexual ou qualquer outra forma de 

preconceito, seja com quem for. 

Somente as pessoas instituídas deliberadamente para representar a empresa poderão 

emitir pareceres e opiniões à imprensa ou para outro fim, não cabendo aos demais, 

manifestações que possam comprometer a imagem da empresa. 

Confidencialidade: 

São confidenciais todas as informações estratégicas da Empresa, relacionadas às 

condições comerciais junto a clientes, dados estatísticos da empresa, relatórios gerenciais, 

projetos em elaboração ou já concluídos, que, ao serem divulgados a terceiros possam 

representar algum prejuízo ou desvantagem competitiva para  a MyShuttle. 

O colaborador ou ex-colaborador que divulgar estas informações estará faltando com a ética 

e descumprindo o artigo 195, Inciso XI da Lei 9.729 de 14 de maio de 1996:  

“XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou 

dados confidenciais, utilizáveis na indústria, no comércio ou na prestação de serviços, 

excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou sejam evidentes para um técnico 

no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o 

término do contrato."  
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 Todos os contratos e condições negociadas com os clientes e fornecedores são 

confidenciais, não devendo ser comentadas ou divulgadas para terceiros em hipótese 

alguma, a não ser no atendimento à solicitação formal através de ofício judicial. 

O mesmo se aplica nos casos de utilização de redes sociais para a divulgação de 

informações confidenciais ou que denigram a imagem da MyShuttle. 

Contamos com a colaboração de todos para que sejam respeitadas as regras de 

controle de acesso de terceiros às dependências da empresa, descritas abaixo: 

Clientes: devem ser recebidos na recepção e acompanhados até o término da visita, 

pelos colaboradores envolvidos; 

Ex-Funcionários, amigos e parentes: não é permitida a circulação na empresa. Eventual 

colaborador que for recepcioná-los deverá atendê-lo na recepção ou na sala de reunião 

mais próxima da recepção (exceto em caso de emergências/saúde). 

Integridade 

O comportamento íntegro, honesto, seja na empresa ou nos relacionamentos pessoais, 

evidenciam valores que serão associados à imagem do colaborador e da empresa que 

representa. 

Treinamentos e Certificações 

Estamos em processo constante de aprendizagem em busca da qualidade e segurança dos 

nossos clientes, seja ele interno ou externo. 

Todos os nossos motoristas, possuem cursos de direção defensiva atualizados e 

certificados. Realizamos um encontro com fornecedores e colaboradores a cada dois 

anos, onde são abordados diversos temas como: 

Comunicação => cliente, colaboradores e fornecedores;  

Comportamento => cliente, colaboradores e fornecedores; 

Atendimento => cliente, colaboradores e fornecedores; 

Higiene => cliente, colaboradores e fornecedores; 

Clientes 

A MyShuttle guia sua relação com clientes baseada em valores e princípios éticos 

fundamentados na honestidade, lealdade e justiça. 

Busca o constante aprimoramento de seus processos e serviços, utilizando modernas 

práticas para melhoria dos padrões de qualidade, redução de custos e satisfação dos 

clientes. 

Devemos cumprir rigorosamente todos os requisitos acordados com os clientes. 

É dever da MyShuttle a manutenção da confidencialidade das informações confiadas a ela 

pelos clientes, seja ou não, em função de contrato de serviços. 
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É terminantemente proibido o pagamento para qualquer pessoa com o objetivo de faciliar a 

venda de nossos serviços , mesmo que isso custe a perda da oportunidade de negócios. 

Nenhum Colaborador será penalizado devido ao atraso ou perda de negócios causadas pela 

sua recusa em pagar suborno. 

A MyShuttle reserva-se o direito de encerrar qualquer relação comercial sempre que seus 

interesses não estiverem sendo atendidos ou esta relação representar qualquer tipo de risco 

legal, social ou de imagem. 

Concorrentes 

A MyShuttle compartilha a ideia de que um mercado com livre concorrência conduz ao 

progresso de todos e a um melhor serviço oferecido aos clientes. 

Orientamos a todos os nossos colaboradores, que todos as empresas que atuam em 

nosso mesmo setor, prestando o mesmo tipo de serviço, seja considerado e tratado 

como um parceiro. 

O relacionamento da MyShuttle e seus Colaboradores com os parceiros, deve refletir as 

melhores práticas comerciais, sempre observando os valores organizacionais e as 

práticas de previstas neste Código. 

Todas as informações de mercado e de parceiros, devem ser obtidas por meio de 

práticas éticas e idôneas, não se admitindo a sua obtenção por meios ilícitos. 

É vedado aos Colaboradores da MyShuttle adotarem qualquer atitude que denigra a 

imagem de Concorrentes desta. 

Não devem ser promovidos com Concorrentes, tratativas de qualquer tipo que possam 

caracterizar abuso de poder econômico ou financeiro. 

Governo 

A MyShuttle compartilha a ideia de que um mercado com livre concorrência conduz ao 

progresso da não participa de atividades político-partidárias e não oferece apoio 

financeiro de qualquer espécie a partidos políticos e/ou candidatos. Assim como não 

oferece qualquer valor para funcionário público, com intenção de se obter qualquer 

vantagem para si ou seus Colaboradores. 

Questões de interesse geral 

A MyShuttle preocupa-se em prestar aos seus clientes os serviços de acordo com os 

mais altos padrões de qualidade. E nesse sentido deverá ser fiel ao cumprimento de 

sua missão, sempre respeitando os princípios práticas descritas neste Código de 

Conduta. 

Os Clientes são componentes fundamentais para tornarmos a nossa missão realidade, 

sendo assim é imprescindível que todas as nossas parcerias sejam norteadas pela ética, 

respeito e equilíbrio. 
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O aumento da eficiência e da satisfação dos clientes internos e externos é o nosso 

objetivo constante. A qualidade é o princípio que dá direção a todos os esforços da 

nossa equipe de trabalho. 

É da criatividade e motivação das pessoas que depende o sucesso da MyShuttle. A 

figura do Colaborador, dentro dessa cadeia produtiva, é uma das mais importantes, pois 

a sua participação é percebida na qualidade de nossa prestação de serviços. 

A MyShuttle não incentiva e não tolera a discriminação de qualquer espécie, garantindo 

a todos as mesmas oportunidades de trabalho e carreira, e entende que as empresas 

fornecedoras com quem se relaciona partilhem dos mesmos princípios. 

Repudiamos igualmente o uso de mão-de-obra infantil ou qualquer tipo de trabalho 

forçado. 

 

 

Politica Ambiental e Sustentabilidade 

A MyShuttle vem sempre desenvolvendo e uma das suas preocupações é a 

sustentabilidade e em nosso escritório temos a coleta seletiva e o programa de redução 

de impressão e utilização de papel. 

Comitê de Conduta e Ética 

Gestão do Código de Conduta 

A aprovação deste Código e suas atualizações são de responsabilidade do Conselho 

de Administração e do Comitê de Ética. 

As atualizações, divulgações e gestão do Código serão conduzidas pelo Comitê de Ética 

constituído para tal. 
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