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CÓDIGO DE CONDUTA EMPRESARIAL 
MASTER EXPRESS
Visando nossa preocupação com o bem estar de nossos colaboradores 
e a completude de nossa missão com a sociedade civil, a empresa 
Master Express, através do presente Código de Ética, vem por meio 
deste expressar os princípios norteadores que movem a empresa a 
alcançar seus objetivos.

O Código de Ética da Master Express tem como finalidade expor os 
valores da empresa, guiar nossas ações, inspirar nossas escolhas e 
definir nossos princípios éticos. Através deste documento serão 
estabelecidas normas de conduta e os objetivos pretendidos, todos 
de acordo com a carta constitucional brasileira e em consonância 
com a nossa missão.

MISSÃO: Fornecer à cadeia da saúde uma logística especializada com 
soluções inovadoras que contribuam no cuidado ao paciente.

VISÃO: Ser referência em logística da saúde e reconhecida como a melhor 
e mais completa solução para o setor, entregando serviços que possam 
democratizar o acesso à saúde.

VALORES:

 Cuidar 
 Somos pessoas cuidando de pessoas. Cada tarefa pode ser 
 uma vida e o cuidado da saúde passa pelas nossas mãos

 Inovar
 Trazer o melhor e buscar pioneirismo nos avanços logísticos, 
 sociais e corporativos

 Planejar
 Entender e analisar cada caso e traçar caminhos que tragam 
 a excelência
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1. Abrangência

O presente Código de Ética constitui o instrumento corporativo de 
explicitação dos valores e princípios que fundamentam a conduta 
pessoal e profissional entre os membros da instituição e deles com a 
sociedade. A ação dos dirigentes, empregados e de todos os que exerçam 
atividades em nome da Master Express deverá ser norteada pelos princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e pelo 
presente Código de Ética e de Conduta Empresarial.

2. Normas e Condutas

 I. Com Relação Aos Funcionários

 Das Condutas Objurgadas

      Discriminar em virtude de raça, cor, sexo, credo religioso, idade, 
 preferência sexual, identidade de gênero, ou qualquer outro critério 
 que possa atingir o ofendido em sua vida pessoal. Tal conduta deverá 
 ser respeita desde o momento do recrutamento e seleção.
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 Respeitar
 Os meios são tão importantes quanto os fins. Respeito às pessoas, 
 leis, normas e ética nas tratativas

 Prevenir
 Prevenir é melhor do que remediar e salva vidas 

 Renovar
 Usar com sabedoria os recursos. Compromisso com o meio ambiente 
 e as gerações futuras

 Compartilhar
 O conhecimento adquirido só é válido quando compartilhado
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     A relação hierárquica entre chefes e subordinados deverá ser 
 pautada em respeito mútuo. A conduta de insubordinação quando 
 comprovada será reprimida ainda nos termos deste código, e ainda, 
 atos abusivos por parte da chefia também serão repreendidos.

      Exercer outras atividades profissionais durante o expediente de 
 trabalho, com ou sem fins lucrativos, ainda que observada a 
 compatibilidade de horários.

      Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, 
 paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram nas suas 
 relações profissionais.

      Pleitear, solicitar ou receber presentes, ou vantagens de qualquer 
 espécie, para si ou para terceiros, além da mera insinuação ou 
 provocação para o benefício que se dê, em troca de concessões 
 ou privilégios de qualquer natureza junto à Master Express.

     Manifestar-se em nome da Empresa, por qualquer meio de 
 divulgação pública, quando não autorizado ou habilitado para tal.

      Fazer uso inadequado e antieconômico dos recursos materiais, 
 técnicos e financeiros da Empresa.

      Divulgar ou utilizar-se em proveito próprio ou de terceiros de 
 informações sigilosas de propriedade exclusiva da Master Express, 
 ainda que findo o contrato de trabalho.

      Ser conivente ou omisso em relação a erros e infrações a este Código 
 de Ética e às disposições legais e regulamentares.

      Utilizar, comercializar, propagar ou readequar qualquer uma das 
 ferramentas desenvolvidas enquanto funcionário da empresa, ainda 
 que findo o contrato.



Das Condutas Autorizadas

      Tratar a todos e suas ideias com dignidade e respeito.

      Colaborar com o desenvolvimento da Empresa e dos próprios 
 colaboradores.

      Proceder com lealdade, justiça e franqueza nas relações do trabalho.

     Apresentar-se de forma adequada para o desempenho de suas 
 funções e atividades na Empresa.

      Elaborar e apresentar informações que reflitam reais posições e 
 resultados econômicos, financeiros, operacionais, logísticos e quaisquer 
 outros que afetem o desempenho da Empresa.

      Priorizar e preservar os interesses do Master Express junto a clientes, 
 órgãos governamentais, instituições financeiras, fornecedores, entidades 
 e outras empresas com as quais a Empresa mantenha relacionamento 
 comercial.

 II. Com Relação Aos Clientes

     A Master Express compromete-se em agir sempre com 
 profissionalismo, confiança e transparência.

      Disponibilizar soluções que agreguem valor aos negócios de seus 
 clientes.

      Valorizar e respeitar o cumprimento dos acordos e contratos, bem 
 como aos direitos dos seus clientes.

      Manter a confidencialidade das informações de nossos clientes que 
 nos forem designados, tratando com absoluto sigilo informações e 
 dados.
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      Manter-nos sempre abertos ao diálogo, com o intuito de 
 viabilizar a relação com nossos clientes.

      Manter a excelência e agilidade na prestação de nossos serviços 
 e de nosso atendimento.

      Jamais oferecer, compartilhar ou receber presentes de ordem 
 pessoal, sendo este em alguma troca de informação ou vantagem 
 ou mesmo sem uma finalidade expressa e declarada.

 III. Com Relação À Comunidade E Ao Meio Ambiente

      Reafirmamos nosso compromisso de manter um estabelecimento 
 de relações justas e equilibradas com a comunidade por meio do 
 incentivo, promoção, apoio e participação em ações de responsabilidade 
 social e cidadania.

      Promover a inserção de pessoas com deficiência no quadro de 
 funcionários da empresa.

      Conduzirmos nossas atividades e negócios com responsabilidade 
 social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

      Prestação de serviços em consonância com as normas e diretrizes 
 da legislação ambiental em vigor.

     Contribuir para a preservação do meio ambiente através de políticas 
 internas de conscientização dos nossos colaboradores ao usufruírem 
 dos recursos naturais disponíveis.

      Reprimir de toda e qualquer forma o trabalho infantil e o trabalho 
 escravo, nos termos da lei.

      Buscar continuamente soluções verdes e que procurem não só 
 preservar o meio ambiente, como propagar a restauração através de 
 projetos e conscientização coletiva.
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3. Das Medidas Coercitivas 

Os atos reprimíveis neste Código de Ética sofrerão sanções quando 
executados. As punições deverão ser ponderadas de acordo com a 
violação apresentada, e deverão, ainda, ser aplicadas pelo superior 
hierárquico direto daquele que desobedecer as normas contidas neste 
Código. São medidas cabíveis a advertência verbal, a advertência escrita, 
a suspensão dos trabalhos, e ainda a rescisão por justa causa, nos termos 
do art. 842 da CLT.
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