
política geral

a confiança transporta o mundo

groupsystra

MISSÃO
A liberdade de circulação é um direito fundamental universalmente reconhecido. 

Nossa missão é planejar, projetar e gerenciar a construção e implantação de infraestruturas de 

transporte seguras, eficientes e inovadoras, que respeitem os habitantes e o meio-ambiente.

VISÃO
Tornarmo-nos um ator imprescindível no mercado brasileiro de transporte de massa e engenharia 

das infraestruturas de transporte, adotando responsabilidades que correspondem ao que acreditamos 

ser imprescindível para o mundo. Nosso trabalho encontra–se no âmago das iniciativas que 

transformam cidades e regiões através de meios inovadores de transportes e projetos de mobilidade 

sustentável. Nossa visão resume-se em expandir o nosso Grupo enquanto nos responsabilizamos, 

em equipe, por auxiliar na criação de um mundo mais limpo, ético e que respeita seus habitantes.

NOSSOS VALORES
Nossa missão e visão representam mais do que um simples negócio: trata-se de uma paixão 

compartilhada por cada colaborador da SYSTRA. Cada um de nós incorpora nossos cinco valores 

fundamentais:

Esses valores contribuem para a nossa união e destaque perante a concorrência, além de 

fomentarem a confiança em nosso Grupo.

NOSSO COMPROMISSO
Com essa visão para o futuro, nos comprometemos a uma estratégia de responsabilidade social 

corporativa que tem como base inspirar confiança entre todas as partes envolvidas em nossas 

atividades.

Excelência | Espírito de equipe |  Capacidade de Ouvir | Entusiasmo | Compromisso

1.  Inspirar confiança entre os nossos clientes 

e acionistas, através de nosso desempenho 

econômico 

  Incrementar o nosso crescimento;

  Garantir nossa estabilidade financeira;

  Ampliar as áreas de cooperação.

2.  Inspirar confiança entre os nossos 

clientes, parceiros e prestadores de serviços, 

por meio de serviços éticos e de qualidade

  Oferecer soluções sustentáveis;

  Realizar nossas atividades de forma ética;

  Assegurar que a excelência esteja presente 

em todos os trabalhos.

3.  Inspirar confiança entre os nossos 

colaboradores, tanto atuais quanto futuros, 

através do desenvolvimento de nossos 

talentos 

  Promover respeito, igualdade 

e diversidade;

  Criar condições para uma alta qualidade

de vida no local de trabalho;

  Auxiliar cada colaborador a crescer  

profissionalmente.

4.  Inspirar confiança entre as comunidades, 

através do nosso compromisso local 

  Promover os direitos humanos;

  Auxiliar no desenvolvimento de regiões;

  Proteger o meio ambiente.
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