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NOSSA MISSÃO
Somos a casa das pessoas que todos os dias solucionam os desafios técnicos do futuro, sustentando crescimento global e
prosperidade. Na SYSTRA nós inspiramos confiança nos locais em que atuamos, fornecendo soluções de transporte seguras e
duradouras.

NOSSA VISÃO
Nossa ambição é ser o time de referência em soluções de transporte. Com confiança, ajudamos o mundo a avançar.

NOSSOS COMPROMISSOS
Somos movidos por um propósito em comum. Os nossos compromissos compartilhados nos permitem alcançar nossa missão e
visão, inspirando confiança entre todos os nossos stakeholders:
Compartilhamos valores que guiam nossas ações diárias
EXCELÊNCIA – Para enfrentar os desafios de hoje, protegemos
e mantemos os mais altos níveis de excelência técnica e
expertise em todas as áreas em que atuamos.
TIMES CONECTADOS – Nós alcançamos os melhores
resultados através do trabalho em equipe, tanto localmente
como internacionalmente. Escutamos uns aos outros e nos
comunicamos de forma aberta, construtiva e respeitosa,
estimulando o surgimento de ideias e talentos.
LIDERANÇA AUDACIOSA – Nós antecipamos e abraçamos
mudanças. Nossa habilidade em pensar e moldar o futuro nos
permite fornecer infraestruturas de transporte sustentáveis aos
nossos clientes, bem como planos de carreira de longo prazo
aos nossos colaboradores.
Preservamos nossos negócios através do nosso plano de
desenvolvimento
PESSOAS – Nossos colaboradores estão na origem do nosso
sucesso. Portanto devemos cultivar talentos e habilidades em
uma base global para apoiar nosso plano de desenvolvimento.
LIDERANÇA EM NOSSO MERCADO – A manutenção e o
crescimento de nossa forte presença global e da satisfação de
nossos clientes nos permitirão desempenhar um papel
fundamental em projetos icônicos em todo o mundo.
ROBUSTEZ – O sucesso e a longevidade da SYSTRA
dependem de nossa capacidade de gerenciar, mitigar e
controlar a estabilidade de nosso desempenho.

Nós assumimos a nossa responsabilidade e gerenciamos os
principais riscos de acordo com as políticas do Grupo
SEGURANÇA, PROTEÇÃO E SAÚDE (3S) – Usando nossas
técnicas e expertises profissionais, nós trabalhamos com
nossos clientes e parceiros, para juntos entregarmos um
mundo mais seguro.
ÉTICA – A reputação de integridade da SYSTRA se baseia em
uma conduta comercial irrepreensível e no cumprimento
estrito das leis nacionais e convenções internacionais.
MEIO AMBIENTE – Promovemos a sustentabilidade e
contribuímos ativamente para reduzir nosso impacto
ambiental em nossos projetos e locais de trabalho.
Mostramos compromisso e responsabilidade através de
iniciativas locais que contribuem para a sociedade
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO – Pessoas são nossos
bens mais valiosos. Criamos um ambiente de trabalho
inclusivo que promove a igualdade ao mesmo tempo em que
defende a diversidade, o desenvolvimento individual e o
bem-estar coletivo.
DESENVOLVIMENTO LOCAL – Encorajamos ações que
promovem progresso, em nossos projetos e no que diz
respeito às populações locais.
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS – Vemos a mobilidade
e o transporte como uma força inclusiva, trazendo
oportunidades para todos. Ao permitir a mobilidade, nosso
trabalho fortalece as comunidades e melhora o acesso das
pessoas ao emprego, educação e lazer. Nós conscientemente
consideramos o impacto social e político sempre associado
aos projetos de infraestrutura

Além desta Política Geral, o Conselho Executivo do Grupo SYSTRA está comprometido em definir regularmente novos caminhos,
de modo que cada um de nós, como indivíduos e coletivamente, contribua para cultivar uma cultura e valores comuns, baseados
em uma missão comum e em compromissos compartilhados.
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