Nós Glovis Brasil Logística Ltda. Respeitamos a ordem de mercado de livre concorrência, que visa administrar com justiça e
transparência baseado em valores éticos e morais. Além disso, cumpriremos nossos papéis e obrigações como uma empresa
idônea, através de atividades corporativas que atendam toda legislação vigente. Portanto, nós funcionários da Glovis Brasil
Logística Ltda., publicamos novamente a Carta Ética e a praticamos com objetivo de tornar a empresa mais sólida, e com ainda
mais confiança, por meio do exercicio de uma administração confiável e transparente, reforçando ainda mais a ética no
trabalho.
1º - CONTRIBUIÇÃO AO PAÍS E SOCIEDADE
- Nós contribuimos para desenvolvimento econômico do nosso país gerando empregos e pagando impostos
- Nós protegemos o meio ambiente obedecendo as leis ambientais e contribuimos em sociedade através de projetos culturais e
assistência social.
2º - PROMOÇÃO DE DIREITOS DE CLIENTES E ACIONISTAS
- Nós promoveremos os direitos e interesses dos clients, através de um serviço de exelência.
- Nós preservamos e aumentamos os ativos dos acionistas por intermédio do aprimoramento da estrutura financeira através da
maximização da eficiência da gestão.
3º - RESPEITO PELOS DIREITOS E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS
- Nós fazemos o melhor possível para proporcionar uma cultura organizacional saudável e madura baseando-se na
credibilidade mútua e no entendimento por intermédio do respeito a todo funcionário como um indivíduo com direitos
próprios.
- Nós nos esforçamos proativamente para estimular o sentido da ética dos funcionários e os apoiamos sistematicamente a
longo prazo para que se tornem indivíduos autônomos e criativos.
4º - ESTABELECIMENTO DE RELAÇÃO DE PARCERIA COM FORNECEDORES
- Nós estabelecemos uma relação de parceria coexistente e de convívio, e cooperamos ativamente para promover o
crescimento mútuo.
- Nós fazemos negócios com fornecedores em nível equivalente e não fazemos solicitações injustas de nenhuma forma
utilizando-nos de posição superior
5º - CONSOLIDAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRANSPARENTE
- Nós seguimos uma cultura corporativa de transparência e honestidade nas relações comerciais, de forma justa, que garanta o
interesse recíproco dentro de uma condição de negócio transparente para com todas as partes interessadas.
- Nós rejeitamos todas as solicitações feitas por qualquer parte interessada em relação a nossa atividade que possam impedir a
justiça e não recebemos subornos.

