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PALAVRA DA DIRETORIA  

 

 
Desde a fundação da JWM Transportes e 

Soluções Logísticas, temos seguido o firme 

propósito de administrá-la com muito 

profissionalismo e comprometidos pelos 

princípios que nos norteiam desde então. 

Agimos com transparência, seriedade, ética e 

através do nosso dinamismo e organização 

buscamos atingir a excelência perante aos 

nossos clientes. Com maneiras simples e 

singulares, Sr. Eduardo e Sra. Silvia fundaram 

e constituíram nossa empresa pautada em 

fortes valores. A relação fiel e ética com seus 

Colaboradores, Clientes, Fornecedores e 

Sociedade sempre constituíram a força de 

nossa organização.  

 

O código de Ética e Conduta da JWM, aqui 

apresentado, expressa nosso compromisso 

moral em continuar nossa gestão baseada 

nesse exemplo, reforçando as diretrizes de 

contato e relacionamento já existente em 

nosso modelo. 

Acreditamos que o compromisso ético da 

JWM é o somatório do comportamento e do 

exemplo de cada um de nós no ambiente e nas 

relações profissionais.  

Logo, esperamos atuações responsáveis, 

comprometidas, eficazes e sérias de todos, que 

participam da nossa jornada. 

Nós, Diretores e Gestores assumimos o 

compromisso de sermos os primeiros a aderir 

ao Código de conduta ético da JWM e 

convidamos todos vocês a se juntarem a nós. 
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Soluções Logísticas em Alta Performance 

 



   

 

 

 

 

 

Missão 

 

Fornecer soluções logísticas em alta performance, agregando valor à cadeia logística dos nossos 

clientes e promover o desenvolvimento da infraestrutura do mercado de atuação. 

 

Visão 

 

Ser reconhecido como os melhores e mais profissionais operadores logísticos no mercado ao qual 

atuamos, através de suas soluções logísticas propostas e do comprometimento pela excelência dos 

serviços prestados. 

 

Valores 

 
Excelência ao cliente 

 

Excelência à prestação do serviço, superar expectativas e ir além, estão presentes no DNA da 

empresa. Acreditamos que é através do comprometimento e da confiabilidade que trilhamos um 

caminho para um relacionamento duradouro e sustentável.  

 
Foco no resultado 

 

O resultado é essencial para a sustentabilidade do negócio. É através da busca da melhor 

performance que conseguimos alcançar objetivos diante aos nossos clientes externos, internos e à 

sociedade.  

 
Organização 

 

Significa para nós, estarmos sempre preparados para um novo atendimento. É através de um sistema 

de gestão eficaz que medimos e buscamos a melhoria contínua dos nossos processos.  

 
Ética e integridade: Fazer o que é certo 

 

Essa frase nos acompanha desde a fundação da empresa e facilita a tomada de decisão para qualquer 

cenário. Zelamos pelo comprometimento e responsabilidade perante a sociedade e acreditamos que 

não há caminho mais fácil se não for o caminho correto.  
 

Profissionalismo 

 

Manter a imparcialidade e agir com profissionalismo sempre, de forma que os objetivos coletivos 

sobressaíam aos objetivos pessoais. 

Quem somos 

nossa identidade 
  

 



   

 

Trabalho em Equipe  

 

Incentivamos o ambiente de trabalho colaborativo, onde o senso de união, a ajuda mútua e a visão 

sistêmica, transformam-se em resultados de alta performance.  
 

Simplicidade 

 

Agir com objetividade, traz agilidade ao negócio e aumenta a eficiência, desde que seguidos dos 

princípios e valores aqui dispostos.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O código de ética e conduta da JWM é um instrumento de referência sobre relacionamento, 

viabilizando assim relacionamentos mais confiáveis e produtivos e possibilitando o alcance do bem-

estar entre as pessoas.  

Seu principal objetivo é assegurar o direito a um tratamento digno e justo, sem discriminação de 

qualquer espécie.  

O código de conduta também trata de diretrizes de comportamento, regras e responsabilidades. 

 

 

 

ÉTICA – Conjunto de normas e princípios que norteiam a boa 

conduta do ser humano. 
Aurélio Buarque de Holanda Ferreira 

 

 

 
RELACIONAMENTOS  

 

Ter Gestão de Relacionamentos é uma busca constante em nossa empresa.  

O Código de Ética e Conduta da JWM considera os seguintes públicos: 

 

1. Colaboradores 

2. Clientes  

3. Fornecedores 

4. Concorrentes  

5. Governo, Comunidade e Meio Ambiente  

 

 
PRINCÍPIOS GERAIS  

 

Nossa missão e nossos valores são responsáveis pela definição de nossa identidade, do nosso jeito 

de ser e agir.  



   

 

 

Você, colaborador JWM deve se orientar pela busca constante dos nossos valores, com o objetivo 

principal de manter uma postura integra e transparente nos seus relacionamentos.  

 

É obrigação de todos nós a assimilação dessas diretrizes, adotando-as como padrão de 

comportamento pessoal.  Um código dessa natureza só pode ser legitimado através de nossa própria 

conduta e atitude.  

 

 

 

 
 

 

COLABORADORES  

 

Por acreditar no ser humano e valorizá-lo, a JWM apoia, incentiva e orienta para o 

comprometimento social e empresarial.  

A seguir apresentamos as diretrizes para o comportamento e as relações no ambiente de trabalho.  

Elas são para você, nosso colaborador! 

 

ADMISSÃO 

 

A JWM contrata seus funcionários com base em suas habilidades, mantendo uma política de 

recursos humanos clara que não tolera o favoritismo ou requisitos subjetivos ou pessoais. 

Remuneração de todos os funcionários de forma justa seguindo as leis e regulamentos salariais 

locais e/ou acordos coletivos.  

Garantir que as horas trabalhadas, inclusive horas extras, não excedam os limites legais, horas extras 

podem ser praticadas mediante autorização do superior imediato. 

Todos os colaboradores devem descansar um dia ininterrupto por semana. 

Os candidatos “parentes” assim como indicações, participarão do processo seletivo em igualdade de 

condições com os demais candidatos, não sendo permitidas práticas de favoritismo e de privilégio.  

Em caso de contratação, é vedada a subordinação direta entre parentes. Essa regra vale inclusive 

para situações marido/mulher e namorado(a). 

 



   

 

INTEGRAÇÃO  

 

A JWM gere aos seus colaboradores um programa e integração à empresa e as atividades 

relacionadas à sua função. É obrigatório o seu cumprimento, buscando esclarecer todas e quaisquer 

dúvidas sobre nossa organização.  

Essa integração é de responsabilidade da área de Recursos Humanos e a integração às suas atividades 

é de responsabilidade do seu líder imediato.  

Este código será entregue a cada colaborador mediante a protocolo, qual ficará arquivado no 

prontuário pessoal. 

 

PONTUALIDADE 

 

Pontualidade é uma atitude valorizada pela JWM.  

Essa atitude caracteriza respeito e seriedade para a empresa e para com as outras pessoas. Portanto, 

é importante que você cumpra seu horário de trabalho e todos os seus compromissos.  

Todos os funcionários têm a mesma oportunidade de trabalhar horas extraordinárias justificáveis, 

desde que autorizadas previamente pelo superior imediato. 

 

 

• Não deixe ninguém esperando; 

• Cumpra sua carga horária/dia e hora; 

• Seja pontual em reuniões e treinamentos; 

• O exemplo deve vir da liderança. 

  

 

RESPEITO E HIERARQUIA  

 

Trabalho em equipe, participação democrática, reconhecimento na busca de resultados são valores 

fundamentais para JWM. 

Buscamos construir permanentemente um ambiente de realização que seja alegre, saudável, de 

bem-estar físico e emocional.  

Os relacionamentos no trabalho devem se orientar pelo respeito, honestidade, integridade, 

imparcialidade, ausência de favoritismo e confiança.  

A JWM adota a filosofia de portas abertas.  

CONDUTA PESSOAL 

 

Todos os colaboradores devem empenhar-se no atendimento aos interesses da JWM.  

Sigilo e Discrição são também requisitos destacados.  

Cabe aos colaboradores o dever de lealdade à nossa empresa e de comprometimento com os 

objetivos, valores e normas estabelecidos. 

Durante a jornada de trabalho, assuntos de interesse pessoal devem restringir-se ao mínimo.  

 



   

 

É compromisso de todos os colaboradores manterem uma postura integra e transparente nos 

relacionamentos e em caso de liderança, desenvolvê-la de maneira ética em toda a empresa.  

A posse, uso ou distribuição ilegal de qualquer substância controlada, ou a realização de qualquer 

ato ilegal nas dependências da empresa, durante o horário comercial, ou durante o desempenho de 

algum serviço para a empresa estão expressamente proibidos. 

A posse de arma de fogo, ou quaisquer outras espécies de armas que possibilite ferir alguém ou algo, 

nas dependências da empresa, está expressamente proibida, salvo se existir a necessidade e a 

aprovação da empresa para o uso no exercício da função.  

 
 

USO DE BEBIDAS E ENTORPECENTES 

 

É proibido o uso de bebidas alcoólicas, substâncias controladas, e/ou entorpecentes em horário de 

trabalho, nas dependências da nossa empresa, ou fora dela em horário comercial.  

 

 
SOBRE O NAMORO NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA 

 

A JWM não interfere na vida pessoal de seus colaboradores. Por ser um ambiente estritamente 

profissional, é prudente que os colaboradores deixem suas manifestações de relacionamento 

amoroso para o ambiente externo da empresa.  

 
SEGURANÇA FINANCEIRA PESSOAL  

 

Não realizar empréstimos de/ou para colegas de trabalho. 

É recomendado não ficar inadimplente em negócios pessoais. 

 
RELAÇÕES COM SINDICATOS 

 

São reconhecidas as legitimidades dos sindicatos e respeitamos suas iniciativas e práticas.  

Respeitamos o direito do colaborador em filiar-se ao sindicato de sua categoria profissional, ou à 

qual atividade está associada. 

CARREIRA 

 

Os funcionários recebem o mesmo “termo e condição de emprego”. Todos têm oportunidade igual 

para a promoção, formação, rescisão e aposentadoria. Aqueles com mesmo nível de habilidade e 

tempo de casa que executam as mesmas funções são igualmente compensados. 

 

USO DE RECURSOS E INSTALAÇÕES   

 

São considerados recursos da JWM todo e qualquer equipamento utilizados no desenvolvimento 

das atividades de nosso negócio.  

 



   

 

É importante que seu bom senso prevaleça no uso de todos os recursos disponibilizados, tais como 

papeis, impressões, cópias, canetas, envelopes, dentre outros.  

A utilização indevida ou não autorizada de bens e equipamentos é considerada apropriação 

indébita.  

 

USO DE UNIFORMES  

 

Quando aplicável à função, o uso do uniforme é obrigatório e de extrema necessidade, sendo que 

as peças que o compõe devem ser mantidas em boas condições de uso, higiene e apresentação.  O 

uso do uniforme visa a uma melhor organização através da padronização visual, além de favorecer 

uma melhor impressão de nossa empresa por clientes. 

 
CONFLITOS DE INTERESSE 

 

Os funcionários devem evitar situações em que seus interesses possam estar em conflito ou pareçam 

estar em conflito com os interesses da empresa em quaisquer negócios ou transações comerciais. 

Os funcionários não devem influenciar-se por considerações pessoais ou relacionamentos ao lidar 

com terceiros em nome da empresa, nem fazer recomendações à gerência da empresa no tocante a 

negociações ou transações comerciais com terceiros.  

Os funcionários que se encontram em posição onde o potencial para um conflito de interesses possa 

surgir, devem contatar seus líderes e discutir detalhes.  

Caso a situação, de fato, um conflito, será aplicado uma ação corretiva ou controle apropriado.  

Não fazer uso de posição hierárquica para conseguir favorecimentos pessoais. 

Afastar suspeitas de favoritismo e solicitar expressamente ao conselho a autorização para que 

possam ser negociados e contratadas relações comerciais com empresas em que tenha interesse, 

participação direta ou indireta, ou com as quais, ainda, pessoas de seu relacionamento mantenham 

vínculo.  

 

Não realizar qualquer tipo de envolvimento financeiro com concorrentes, clientes, fornecedores 

ou parceiros da empresa.   

 

Interesses financeiros externos: Quaisquer interesses financeiros externos em um fornecedor ou 

qualquer terceiro que possam influenciar as decisões dos funcionários na condução de negócios são 

considerados um conflito de interesse para o funcionário que esteja negociando com esse 

fornecedor ou terceiro, não é necessário que haja uma influência efetiva para que exista um 

conflito.  

 
SOBRE RECEBIMENTO DE BRINDES 

 

É proibido ao colaborador receber presentes, pagamentos ou vantagens em seu nome ou no de sua 

família que caracterizem obrigações comerciais ou comprometimento com o fornecedor, cliente 

ou parceiro.  

É permitido ao colaborador receber “brindes” sem valor comercial. Neste caso, sempre comunique 

a sua liderança sobre a aceitação. 



   

 

 

Não deve ser ofertado presentes ou favores a quaisquer clientes, fornecedores ou parceiros atuais 

ou potenciais a empresa, seus agentes ou funcionários.  

 

Convite de fornecedores, clientes, parceiros ou concorrentes para participar de apresentações, 

cursos, palestras e atividades afins, somente devem ser aceitos se houver  

interesse da empresa, mediante aprovação do superior imediato, e se necessário a apresentação do 

material para apreciação. 

 
USO DE SUBSTÂNCIAS  

 

Cumprimos os requisitos regulatórios e de nossos clientes em relação à proibição, restrição ao uso 

ou transporte de substâncias.  

Por isso nossos fornecedores, clientes e parceiros devem assegurar que os bens fornecidos à JWM 

estejam em conformidade com requisitos de todos os regulamentos pertinentes e legislação vigente. 

- Devem ser declarados a JWM listagens de substâncias proibidas ou de uso restrito. 

 

 
 

CLIENTES  

 

A JWM incentiva a presença de nossos clientes na empresa.  

Em se tratando de relacionamento com nossos Clientes, os principais valores que devem ser 

lembrados e sempre buscados são: 

 

• Ética 

• Respeito às todas as partes interessadas; 

• Princípio da boa Fé; 

• Manter sigilo e confidencialidade das informações. 

 

Você colaborador da JWM, deve relacionar-se com nossos Clientes de forma coerente e imparcial, 

buscando agregar sempre algum VALOR aos mesmos.  

    

Nosso objetivo comum é a criação de valores para os Negócios, portanto, nossas atitudes devem ter 

sempre “Foco no cliente e no custo”, uma vez que a nossa missão traduz claramente essa estratégia 

de nossa empresa.  

 



   

 

FORNECEDORES 

 

As relações com nossos fornecedores e parceiros devem se pautar pelo respeito mútuo, pela 

honestidade e transparência nas negociações, pela veracidade das informações e pelo cumprimento 

dos contratos celebrados.  

Você, nosso colaborador quando aplicável a função, deve: 

• Contratar fornecedores que operem com padrões éticos; 

• Usar procedimentos de cotação estabelecidos; 

• Buscar sempre relações de parceria e nunca vantagens pessoais;  

• Respeitar condições acordadas; 

• Honrar os compromissos assumidos. 

CONCORRENTES  

 

A JWM incentiva a prática de “benchmarking”. Essa prática deve ser pautada pelos princípios de 

livre concorrência e respeito.  

Portanto, não é permitido o fornecimento de informações sigilosas, código fonte, programas, 

documentação, banco de dados e outros de propriedade da JWM.  

Vale sempre o bom senso. 

 
É DE RESPONSABILIDADE DO COLABORADOR: 

 

• Zelar e respeitar as áreas comuns: Copa, escritórios, banheiros, sala de treinamento, entre outros; 

• É tolerável a utilização moderada dos meios de comunicação (Telefone, Fax, E-mail, Internet) 

para fins pessoais, no período de intervalo, desde que esse uso não contrarie normas e orientações 

internas ou prejudique o trabalho. A JWM reserva-se o direito de não permitir materiais ofensivos, 

como por exemplo: pornografias e manifestações políticas, seja propagado através de seus e-mails.  

 
É DE RESPONSABILIDADE DO LÍDER: 

 

Os líderes têm uma responsabilidade adicional em relação ao Código. Eles são responsáveis por 

promover a cultura de honestidade e integridade, criando um ambiente de trabalho positivo no 

qual as pessoas sejam tratadas com respeito e dignidade. Esse ambiente é construído a partir do 

correto entendimento e aplicação de tudo o que se encontra descrito nestas definições de essência. 

Na JWM isso é parte fundamental do trabalho de todo líder.  

 

O líder deve fornecer feedback à sua equipe. É direito de todo colobarador recebê-lo de forma ética 

e em local reservado, principalmente quando se tratar de orientações corretivas, de forma a nunca 

expor o colaborador perante a outros colegas em baias. O RH poderá estar presente quando 

necessário.  

 

 



   

 

COMUNICAÇÃO  

 

A JWM possui pessoas autorizadas para o relacionamento com órgãos de comunicação, às quais 

cabe a responsabilidade de divulgar com clareza informações sobre atividades e negócios da 

empresa.  

Colaboradores convidados a fazerem discursos, palestras, outras divulgações públicas deverão 

submeter suas apresentações à diretoria para prévia aprovação.  

Está proibida toda e qualquer veiculação de informações inverídicas, incorretas ou sigilosas sobre 

assuntos relevantes à JWM.  

 

 

Ouvir sempre as partes envolvidas constitui regra básica! 

 

Evite Boatos! 

 

PRÁTICAS TRABALHISTAS  

 

A JWM não tolera: 

 

Qualquer tipo de discriminação e preconceito de qualquer natureza, seja etnia, sexo, idade, 

credo religioso, convicção política, estado civil, orientação sexual, idade, nacionalidade, 

tempo de casa, maternidade, incapacidade física ou qualquer outra característica pessoal.  

 

Discriminação de colaboradores com relação á associação junto a sindicatos, igrejas, 

sociedade civil e partidos políticos.  

 

Desqualificar ou ofender publicamente ou disfarçadamente qualquer colaborador da 

empresa.  

 

Apresentar trabalhos ou ideias de colegas sem conferir-lhes o respectivo mérito.   

 

Qualquer constrangimento e intimidação, como violência verbal, física ou psíquica, bem 

como qualquer forma de assédio, inclusive moral ou sexual.  

 

Não toleramos ou recorremos a uso de trabalho infantil em qualquer etapa de suas 

atividades, assim como, mão de obra escrava ou em condições análogas à escravidão, 

incluindo, mas não se limitando a trabalho prisional, vítimas de escravidão e tráfico de 

pessoas, e todos os funcionários possuem a escolha e decisão de abandonar livremente o 

respectivo vinculo empregatício.  

 



   

 

PRÁTICAS DE NEGÓCIO  

  

Todos aqueles que atuam em nome da JWM devem fazê-lo de acordo com os padrões mais elevados 

de integridade, lealdade, honestidade e ética, não adotando condutas impróprias ou inadequadas a 

um ambiente profissional de negócios.  

Quaisquer presentes (incluindo produto, serviço ou brinde) recebidos de empresas, fornecedores, 

prestadores de serviços, clientes poderão ser aceitos, desde que observados, cumulativamente os 

requisitos.  

 

a) Informar sempre o seu líder imediato. 

b) O presente seja oferecido com base em relações comerciais entre as partes e seja compatível com 

o conceito de brinde ou cortesia.  

c) O recebimento do presente não influencie o colaborador no desempenho das suas funções. 

 

ANTICORRUPÇÃO 

 

A JWM não aceita suborno, comissões ilícitas ou qualquer outro pagamento inadequado, mesmo 

que, a recusa a realizar tais práticas represente a perda de uma oportunidade de negócios. A JWM 

e seus colaboradores não oferecem dinheiro ou qualquer outro benefício diretamente, nem 

tampouco através de terceiros, a nenhuma autoridade governamental e agente público para que 

influencie decisões, ou obtenha vantagens.  

 
ACORDO COM CONCORRENTE 

 

Qualquer acordo com um concorrente relacionado a estruturação de preços é ilegal, nunca discuta 

preços, políticas de preços, ou termo de vendas com um concorrente.  

Qualquer acordo com um concorrente para dividir territórios ou alocar clientes é ilegal.  

Não discuta sobre boicote de clientes ou grupo de clientes com concorrentes.  

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

São consideradas informações confidenciais ou de propriedade da JWM todas as informações não 

públicas, que se divulgadas podem ser usadas pelos concorrentes ou prejudiciais à organização, aos 

fornecedores ou aos clientes. O colaborador deve proteger as informações confidenciais da JWM, 

de seus parceiros comerciais e Clientes. O colaborador não pode divulgar informações confidenciais 

a ninguém fora da empresa, nem mesmo a membros de sua família.  

 

Quem tem acesso aos sistemas de informação da JWM é responsável pelas precauções necessárias 

para proibir o acesso não autorizado aos sistemas. O colaborador protegerá suas senhas ou outros 

meios de acesso a sistemas da JWM.  

 

 



   

 

RELACIONAMENTO COM ÓRGÃOS PÚBLICOS, AUTORIDADES E AUDITORIAS  

 

Deve ser adotado o princípio de transparência de informações tanto para auditorias internas e 

externas, como para autoridades e funcionários e órgãos públicos com os quais a JWM mantenha 

relacionamento.    

  

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

Respeito à vida  

 

A sua integridade é um valor que está acima dos demais objetivos.  

A empresa é responsável por propiciar os meios e recursos adequados para que todas as atividades 

sejam executadas com segurança.  

Os colaboradores devem reportar imediatamente questões de não conformidade ao seu líder, 

departamento de SSMA ou RH.  

Todos os colaboradores passarão por treinamentos para ciência dos riscos, e respectivas medidas de 

controle.  

Funções que exijam EPI´s (Equipamentos de proteção individual), estes serão entregues 

gratuitamente, seu uso faz-se obrigatório, mediante registro em ficha de controle de entrega e 

treinamento de uso e conservação.  

Serão submetidos aos exames médicos de acordo com o PCMSO – Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional. 

A JWM garante as gestantes um ambiente seguro, sendo vetado o desempenho de qualquer 

atividade que envolva risco à saúde e integridade física.  

 

Em casos de recomendações médicas particulares, são efetuadas as adaptações necessárias. 

 

É proibido a execução de atividades a menores de 18 anos em condições perigosas ou insalubres.  

Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que realizados fora das áreas de 

risco à saúde e à segurança. 

 

GOVERNO, COMUNIDADE E MEIO AMBIENTE 

 

Agimos com integridade e respeito às leis, executamos ações preventivas para evitar os possíveis 

impactos adversos decorrentes das atividades.  

É dever de todo colaborador conhecer e cumprir a legislação vigente no País, aplicável às suas 

atividades do dia a dia.  

Ocorrendo dúvidas quanto à legislação, o colaborador deve buscar orientações e esclarecimentos 

junto à sua liderança que irá recorrer ao setor jurídico.  

 

A JWM valoriza o relacionamento franco e construtivo com o governo e seus órgãos, tendo na 

imparcialidade quanto aos partidos políticos um princípio básico.  



   

 

Nas localidades onde a JWM esteja presente, a JWM mantém relações de apoio e respeito a sua 

vizinhança, seja mediante ao zelo e cuidado na prestação de serviços, prevenção ao desperdício de 

recursos naturais, promoção de campanhas de preservação para conscientização.  

Caso ocorram reclamações ou queixas da vizinhança, comunidade relacionada em torno das 

dependências da empresa, serão avaliadas e ações corretivas serão verificadas por este comitê. 

 

Um dos objetivos da JWM é conciliar sua atuação com o desenvolvimento sustentável e a 

preservação do meio ambiente, buscando equilíbrio entre negócios economicamente viáveis, que 

gerem lucros dentro de boas práticas de governança corporativa, que administrem riscos 

ambientais, adotando o consumo consciente nos gastos e nas compras, e, que sejam socialmente 

justos, promovendo o desenvolvimento social.    

 

Você colaborador, deve observar e zelar pelo cumprimento dos seguintes princípios: 

 

• Respeitar e cuidar do meio ambiente  

• Conservar a vitalidade e a biodiversidade do planeta 

• Minimizar o esgotamento de recursos não-renováveis 

• Identificar perigos, avaliar riscos e, sempre que possível, iniciar ações corretivas e preventivas, 

bem como levar assunto aos líderes.  

• Informar imediatamente quaisquer acidentes e/ou incidente relacionado ao meio ambiente, para 

possibilitar a investigação das causas e o início de medidas corretivas e preventivas.  

• Quando determinado pela legislação local, informar imediatamente os acidentes e/ou incidentes 

ao seu superior imediato e as autoridades competentes.  

 
DIRETRIZES  

 

Recursos humanos   

 

Nos casos em que o colaborador não atenda às necessidades da JWM, seu líder imediato deve 

comunicá-lo sobre tal situação, praticando sempre o feedback. Esse exercício estimula o 

desenvolvimento, aliando à valorização e respeito aos nossos colaboradores.  

O desligamento deve ser praticado como último recurso, utilizando apenas quando se esgotarem 

todas as possibilidades como aconselhamento, superação de crises de relacionamento, motivação, 

desempenho e remanejamento de setor.  

 

Não havendo a possibilidade de remanejar o colaborador, seu desligamento deve ser comunicado 

pelo responsável da área, de forma clara e transparente.  

 

 

Desenvolvimento Profissional  

 

A JWM possui uma política de desenvolvimento profissional, dando oportunidade para o pessoal 

interno no preenchimento das vagas em aberto. O candidato deve passar pelo processo seletivo 



   

 

interno obedecendo todas as etapas e critérios como entrevistas, testes psicológicos específicos para 

função e exames médicos.  

 

Nome e imagem  

 

O nome da JWM, bem como seu logotipo, nome e logomarca dos produtos, são de propriedade 

exclusiva da JWM TRANSPORTES E SOLUÇÕES LOGISTICAS LTDA. Como tais, seu uso 

indevido é inadequado e sua divulgação não deverá ocorrer sem expressa autorização da Diretoria.    

 

Uso indevido do nome JWM e/ou de seu logotipo 

A marca de uma empresa é o seu bem mais valioso, e é constituída de 

sua reputação, seu nome e da imagem que projeta no mercado. 

 

 

Considerações finais 

 

Eventuais dúvidas ou dilemas éticos podem ser esclarecidos com o superior e/ou no comitê de 

conduta.  

 

Casos de conflitos de interesse, assédio, discriminação, práticas lesivas ou ações contrárias ao 

apresentado, possuem canal para tratamento: 

 

• Envie um e-mail para: ouvidoria@jwmtransportes.com.br 

• Converse diretamente com a Diretoria 

 

O anonimato é assegurado a quem deseja relatar possíveis comportamentos ou ações em desacordo.   

O sigilo da apuração será rigorosamente mantido e medidas apropriadas serão adotadas, caso 

necessário.  

A gestão do código de conduta e ética é de responsabilidade da diretoria da empresa, que dará 

subsídios para as decisões adotadas pelo comitê de conduta.  

Este código deverá ser divulgado a todos os colaboradores, fornecedores e parceiros de negócios.  

Quando solicitado a divulgação do código de conduta e ética de parceiros e clientes, será avaliado, 

estando dentro das premissas da JWM, será divulgado. 

 

Nosso conselho de Ética foi criado para zelar pelo conteúdo deste Código de Ética e Conduta, 

revisando-o e aprimorando-o periodicamente.  

Em caso de observação de eventuais desvios, reporte ao seu superior imediato e/ou comitê.  

   

 

                                                                   Fale Conosco    (11) 3382-1550 

                                                                   ouvidoria@jwmtransportes.com.br 
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É obrigação de todos os colaboradores observar o que está contido neste código de ética e conduta. 

Os colaboradores são permanentemente convidados a apresentar ideias e sugestões ou visem à 

melhoria contínua deste Código.  

Descumprimento do presente código, e normas internas, acarretarão as medidas disciplinares 

cabíveis, podendo resultar até na demissão por justa causa.  

 

Membros do atual Conselho 

 

Michele B. F. Marinelli  Diretora Comercial de Logística  

Daniele Biage Marinelli Germano  Jurídico & RH 

Bruno Rodrigo F. Marinelli Diretor Operacional 

Ygor Rafael F. Marinelli Diretor administrativo  
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