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Carta do presidente
Ética é uma palavra forte, enraizada na história da 

nossa empresa. Ela tem nos sustentado por todos 
esses anos, pois se hoje somos grandes, apesar de 
ainda pequenos perto de como um dia seremos, 
foi pelo fato de termos mantido a constância em  
nossos valores e propósito. Tenho muito orgulho da 
nossa trajetória íntegra e continuarei trabalhando 
para garantir que estes valores se perpetuem com 
a mesma intensidade em todas as unidades da SIM.

Confi ança e transparência nas relações 
contemplam a conduta da SIM e sustentam nosso 
posicionamento como maior rede de postos do 
país, características também expressas neste 
Código de Conduta Ética. Este documento reforça a 

responsabilidade de cada funcionário, como parte 
integrante da SIM e guia nosso trabalho e atitudes, 
uma vez que o compromisso de compartilhar e 
praticar valores morais e éticos faz parte da forma 
como pensamos e agimos em nossa empresa. 

Afi rmo que esse documento é um guia para a 
ação, orientação e inspiração sobre a conduta e 
decisões tomadas por todos os funcionários da SIM 
no seu dia a dia na empresa. O Código de Conduta 
Ética está alicerçado em nossa cultura e rege a 
política de trabalho de todos nós que garantirá o 
respeito a todas as pessoas e reputação da nossa 
marca.
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INTRODUÇÃO
Este Código de Conduta Ética é dirigido a todos os funcionários 
da SIM Rede de Postos. Ele reúne as principais orientações éticas 
para a condução do nosso negócio e servirá como referência na sua 
atuação profissional. 

O Código de Conduta Ética contribui para estabelecer um padrão 
de relacionamento respeitoso e transparente, com o objetivo 
de orientá-lo a atuar de acordo com nossa Missão, nossa Visão e 
nossos Valores. Por isso, é essencial que você o leia atentamente, 
para usá-lo diariamente como guia de suas ações e decisões.

“Tudo o que você não puder contar como fez, não faça.”

Immanuel Kant.
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Esse é o nosso 
propósito.

Proporcionar a melhor experiência 
em postos de combustíveis e 
conveniências.

NOSSA MISSÃO

NOSSOS VALORES
Representam o que a SIM construiu ao 
longo dos anos e devem ser praticados 
por todos os funcionários.

AMBIENTE AGRADÁVEL
Pessoas felizes em ambiente
limpo e organizado.

CONFIANÇA
Faça correto sempre.

CUIDAR DAS PESSOAS
Dignidade, respeito e 
oportunidade de crescimento.

INOVAR SEMPRE
Soluções inteligentes para 
atender
com excelência nossos clientes.

PAIXÃO POR SERVIR
Aqui tem oportunidade para 
quem quer encantar as 
pessoas.

SENTIMENTO DE DONO
Fazer mais com menos.

SIMPLIFICAR
Faça simples, seguindo as 
regras.
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Esse é o nosso 
propósito.
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CONDUTA NO 
AMBIENTE DE 
TRABALHO
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O modo como você realiza suas atribuições, honra seus compromissos e se comporta, revela 
o valor que atribui aos outros e a si mesmo, pois nossos hábitos e atitudes infl uenciam 
positivamente a confi ança que recebemos.

Somos diferentes, pensamos diferente e por isso a necessidade e importância de aperfeiçoar 
continuamente a qualidade de nosso trabalho e de cultivarmos um ambiente de trabalho 
sadio que estimule o desempenho profi ssional e proteja a dignidade de cada pessoa.

Este Código de Conduta Ética tem o propósito de provocar em você a decisão assertiva 
diante de três questionamentos: 

Ao assumir o compromisso com este Código, agindo de forma coerente com o seu 
conteúdo, você estará fortalecendo a ideia de que fazer parte da SIM Rede de Postos é 
zelar pelo crescimento e integridade em todas as relações

QUERO? POSSO? DEVO? 

• Realize seu trabalho com zelo, foco nos interesses 
da empresa e em conformidade com este Código de 
Conduta Ética.

• Cultive a cordialidade e o respeito em todos os 
relacionamentos.

• Se errar, não oculte o fato. Seja transparente e 
verdadeiro.

• Zele pela aparência e apresentação pessoal. Faça uso 
do uniforme de trabalho, crachá e cuide da higiene 
pessoal.

• O registro do ponto eletrônico é de extrema 
importância, pois é o meio que comprova as horas 
e os dias trabalhados. Sempre registre o seu ponto 
corretamente com os horários trabalhados.

• No relacionamento com clientes, fornecedores e 
demais públicos, procure os canais competentes para 
atender solicitações ou resolver confl itos que estejam 
fora de suas atribuições.

• Em caso de difi culdades de relacionamento, mal 
entendido, atritos ou qualquer outra situação difi cultosa 
que você esteja ou tenha vivenciado, repasse ao seu 
gerente ou superior imediato, para que o mesmo 
conduza o problema de forma coerente.

PERGUNTA
Sou operador de caixa 
e nos últimos dias um 
colega  está difi cultando 
meu trabalho, por 
não entregar todas as 
comandas e valores 
do abastecimento. 
Percebo que isso ocorre 
principalmente nos 
horários de grande 
movimento. Já cobrei dele 
por diversas vezes e ele 
me diz que entregou tudo. 
O que devo fazer?

RESPOSTA
O melhor a fazer é levar a 
situação ao seu gerente, 
com o maior número de 
informações sobre o fato 
que você possuir. Seu 
gerente dará o tratamento 
devido ao assunto.

ESPERA-SE COMO CONDUTA PESSOAL, 
QUE VOCÊ:
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Cada um de nós tem o direito e deve tratar o outro com respeito e dignidade. 
Queremos que nosso ambiente de trabalho seja de convívio saudável, agradável 
e respeitoso. Quaisquer comportamentos ou ações que infrinjam este direito e, 
em especial, qualquer forma de assédio ou comportamentos agressivos, não são 
aceitos pela empresa. 

A SIM Rede de Postos repudia toda e qualquer forma de preconceito, discriminação 
e assédio. Assume o compromisso de apurar e enfrentar situações de injustiça, 
humilhação, intimidação, hostilidade e constrangimento, em consequência de cor, 
sexo, raça, língua, idade, condição econômica, condição física, mental ou psíquica, 
crença religiosa e orientação sexual.

AMBIENTE DE TRABALHO

A empresa não é contrária a relacionamentos afetivos e nem relação de parentesco 
entre funcionários. Entretanto, as questões particulares não devem interferir na 
rotina de trabalho, sejam elas discussões ou demonstrações públicas de afeto.  
Não são aceitos, porém, relacionamentos afetivos em situações caracterizadas 
por relação de subordinação com atuação na mesma equipe ou em atividades 
que gerem e/ou caracterizem conflitos de interesses.  Se ocorrer informe seu 
superior imediato, para seu conhecimento.

RELACIONAMENTO ENTRE FUNCIONÁRIOS

É vetada qualquer relação de subordinação direta de funcionários com seus cônjuges, 
ascendentes ou descendentes diretos. É permitido que cônjuges e equiparados 
(pai, mãe e fi lhos) atuem no mesmo local de trabalho, no entanto deverão atuar em 
horários diferentes.  

PARENTESCO

Se você se encontrar perante um problema que envolve 
qualquer tipo de assédio ou comportamento

intimidatório, não o guarde para si. Obterá ajuda e apoio 
ao dividir o assunto com o seu gerente, ou com a área de 

Recursos Humanos pelo Canal RH.
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Queremos ter um ambiente de trabalho saudável, respeitoso e livre de violência. Isso 
significa que linguajar inadequado, atitudes discriminatórias, gestos, ameaças de violência 
e violência física não serão tolerados. Esse tipo de comportamento gera condições hostis de 
trabalho e viola o respeito pelo indivíduo.

Todo funcionário deve evitar piadas, apelidos ou qualquer referência ofensiva e de 
discriminação em relação às condições citadas acima. Da mesma forma, não reproduza 
boatos e maledicências.

A SIM Rede de Postos busca oferecer um ambiente de trabalho onde todos os funcionários 
são tratados de maneira justa, sem discriminação. Decisões sobre contratação, promoção, 
demissão, transferência, compensação e treinamento devem ser tomadas com base em 
critérios relacionados ao trabalho, como, por exemplo, formação, experiência, habilidades, 
desempenho, valores e liderança. Raça, cor, religião, sexo, idade, estado civil, orientação 
sexual, lugar de origem e deficiência não devem influenciar decisões de carreira.

É fundamental em todas as relações respeitar e valorizar cada pessoa, independente do 
nível social ou cargo que exerça. 
Por isso valorizar e respeitar as pessoas é:
• Entender que cada pessoa é um indivíduo com suas forças e fraquezas características;
• Saber que não importa nossa idade, histórico ou experiência, todos crescemos e 
mudamos de alguma forma, diariamente.

VALORIZAÇÃO E RESPEITO PELO INDIVÍDUO

ATITUDES E 
COMPORTAMENTOS

A SIM Rede de Postos valoriza a diversidade e a inclusão social. Valorizar a diversidade significa 
que nenhuma característica de uma pessoa pode se transformar em motivo para desrespeito, 
muito menos discriminações, injustiças, humilhações ou exclusões. É importante salientar que 
valorizar a diversidade não quer dizer que estamos falando da aceitação de comportamentos 
como desonestidade, mentira, falta de compromisso, falta de higiene, de atenção. 

A empresa possui o programa SIM CIDADÃ, que visa a inclusão de Pessoas com Deficiência 
nos diversos ambientes de trabalho. Você pode indicar conhecidos para ingressar no time 
da SIM.

VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE 
E INCLUSÃO SOCIAL
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Como funcionário da SIM, você representa a marca da empresa, por isso é importante 
manter relações profi ssionais e éticas com nossos colegas, clientes, fornecedores 
e comunidade. Espera-se de cada funcionário a utilização dos princípios éticos e 
comportamentos respeitosos nas relações profi ssionais.

Não é permitido nenhum tipo de benefi ciamento utilizando-se do nome da empresa. 
Nosso compromisso é manter relações de forma transparente, atuando com integridade, 
seriedade, respeito, igualdade e imparcialidade. Em casos de dúvidas sobre condutas 
com fornecedores, colegas, clientes ou comunidade sempre passe a situação para seu 
gestor imediato.

RELACIONAMENTOS EM GERAL

Na SIM Rede de Postos, o crescimento profi ssional está relacionado com o grau de 
contribuição, comprometimento e desempenho de cada funcionário para o atingimento 
dos objetivos da organização. A ascensão profi ssional baseia-se no mérito individual. 
Não são utilizados critérios de favorecimento ou discriminação de pessoas. 

Nos sistemas de avaliação de desempenho e de recompensa são considerados 
exclusivamente critérios relacionados com o desempenho, conhecimento, resultados e 
competência do profi ssional. 

O setor de Recursos Humanos pensa e estrutura todos os programas de desenvolvimento 
profi ssional e treinamentos mantendo a SIM à frente das mudanças e novas tendências 
do mercado. Com a capacitação constante das pessoas, mudanças de comportamento 
e aumento da efi ciência, a SIM acredita na superação dos resultados organizacionas 
esperados, bem como na satisfação dos seus funcionários pelas oportunidades de 
aperfeiçoamento e aprendizado. 

DESENVOLVIMENTO E 
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Oportunizar o crescimento pessoal e 
profi ssional a todos os funcionários.

Proporcionar remuneração
e benefícios adequados a

cada cargo.

Promover comunicação transparente 
e adequada, mantendo todos os 

funcionários informados sobre políticas e 
procedimentos da SIM.

funcionários informados sobre políticas e 
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A SIM Rede de Postos considera a rentabilidade como necessidade vital para o seu progresso. A busca 
por resultados, portanto, é um objetivo de todos nós e passa pelo foco nas atividades profi ssionais e 
preservação do patrimônio da empresa. Contribua, adotando as seguintes atitudes:

PATRIMÔNIO DA EMPRESA

USO ADEQUADO DE RECURSOS EM GERAL
Os recursos da empresa são destinados a ajudar 
os funcionários no alcance dos objetivos e 
resultados da SIM Rede de Postos.

Os funcionários devem proteger os bens e 
recursos da empresa com o mesmo cuidado 
que aplicam ao seu patrimônio pessoal. Por isso, 
é importante fazer o uso apropriado, ou seja, 
para propósitos de trabalho. É proibido o uso 
pessoal de bens da empresa.

Respeite e proteja os bens da empresa para 
assegurar que não sejam perdidos, danifi cados, 
incorretamente utilizados ou desperdiçados, 
nem emprestados a outros, transferidos, 
vendidos ou doados sem autorização.

Sempre use os recursos de forma consciente: 
não desperdice água, energia, papel, materiais 
de escritório, expediente e limpeza e pratique a 
coleta seletiva. 

Quem não ouviu, pensou ou disse pelo 
menos uma vez, alguma destas frases?

“Todo mundo faz isso.”

“Ninguém vai se machucar.”

“Vou fazer isso, só desta vez”

“Ninguém está vendo, então não serei 
descoberto.”

“O importante é fazer, não importa como.”

“Qual a vantagem que eu levo, se eu fi zer 
isso?”

Esses pensamentos podem conduzir você a 
agir sem ética.

Pense nisso!
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ACESSO AOS SISTEMAS DA EMPRESA

REGISTROS FINANCEIROS

Cabe a cada funcionário que possui acesso aos sistemas operacionais da empresa (ERP) e conta de e-mail 
o zelo, cuidado e guarda dos usuários e senhas, sendo estes de uso pessoal e intransferível. Você não deve 
fornecer seus dados para outros funcionários, independente da hierarquia.

Todos somos responsáveis por zelar pelo patrimônio da empresa e com 
isso agir de forma honesta e correta com todos os registros fi nanceiros. 
Os funcionários que realizam a operação de caixa nas unidades da SIM 
Rede de Postos tem o compromisso de:

• Registrar corretamente a venda de todas as mercadorias comercializadas 
na unidade;

• Realizar a cobrança das mercadorias vendidas aos clientes, conforme 
informação do sistema operacional da empresa;

• Não fornecer descontos em produtos e mercadorias de forma indevida.

• Não fazer uso de condições comerciais específi cas na cobrança dos 
combustíveis não utilizar de nenhuma forma os valores da empresa 
para uso pessoal.

Cabe também a todos os funcionários cuidar e zelar pelos produtos 
e mercadorias comercializados em todas as unidades da SIM Rede 
de Postos. Caso perceba qualquer tipo de ato incorreto realizado por 
colegas ou terceiros, informe o seu superior imediato ou o Canal RH.

PERGUNTA

Há clientes que possuem 
um preço especial no 
combustível e quando
pagam em dinheiro, 
o sistema gera um 
desconto. Quando um 
cliente, que não possui 
o preço especial paga a 
vista, posso registrar essa 
venda fazendo uso de um 
cadastro de cliente que 
tenha o preço especial?

RESPOSTA

Não. Cada cliente 
possui uma negociação 
específi ca ou participa do 
programa de Fidelidade 
da empresa. Ao proceder 
desta forma, a empresa é 
lesada fi nanceiramente. 
Todos os registros de 
caixa devem ocorrer 
conforme procedimento.
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USO DO TELEFONE CELULAR

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS

USO DE VEÍCULOS DA EMPRESA

A empresa possui o sistema de internet por Wi-Fi em todas as 
unidades de trabalho, disponíveis gratuitamente como oferta de 
serviço. Todos os funcionários podem fazer uso desta internet 
em seus celulares, no entanto, o uso de celular durante o horário 
de expediente deve ser realizado somente para os cargos que 
demandam esta necessidade para o trabalho.

A empresa respeita a vida pessoal, a privacidade de seus 
funcionários e a confi dencialidade de suas informações pessoais. 
Ninguém está autorizado a divulgar informações pessoais dos 
funcionários, independente da natureza, a qualquer tipo de 
solicitação realizada. 

Todos os funcionários que fazem uso dos veículos da empresa 
devem:
•Seguir as leis de trânsito vigentes no país;
•Zelar pela conservação do veículo;
•Comunicar diretamente a empresa a necessidade de 
manutenção ou conserto do veículo, de acordo com os prazos 
de manutenção preventiva ou sempre que for identifi cada a 
necessidade;
•Comunicar imediatamente a empresa qualquer ocorrência 
relacionada ao veículo, tais como, danos, avarias, roubo ou 
furto, bem como de recebimento de multa por qualquer tipo de 
infração de trânsito;
•Não é permitido utilizar o veículo para fi ns particulares;
•Não é permitido o empréstimo do veículo para uso de terceiros.

Todos os veículos são equipados com rastreadores GPRS. Por 
isso o sistema GPRS permitirá o controle e aferição dos trajetos 
percorridos pelos veículos, gráfi cos de velocidade relativos aos 
percursos e posições geográfi cas do veículo em tempo real, com 
acesso em ambiente via web. 

PERGUNTA
Sou frentista e durante o 
expediente fi co períodos 
ocioso, por não ter 
veículos abastecendo. 
Posso usar o celular para 
distração até chegar um 
cliente?

RESPOSTA
Todos os funcionários 
da empresa, 
independente do 
cargo e atribuições, 
devem exercer as suas 
atividades durante o 
horário de expediente. 
Neste caso, mesmo que 
no momento não haja
o atendimento para ser 
realizado e nenhuma 
outra atividade para ser
realizada, você deverá 
estar atento para 
receber o cliente assim 
que o veículo entrar 
no posto. Sabemos 
que o uso do celular 
causa distrações e pode 
comprometer o bom 
atendimento.

Ética implica uma
preocupação com o 
outro, que vai além do 
nosso mero bem-estar 
e prazer.

Clóvis de Barros Filho
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INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS
A informação é um ativo importante para qualquer empresa. A divulgação indevida de 
informações, pode colocar a empresa em desvantagem, causando perda fi nanceira ou dano 
à sua imagem. Os funcionários devem tratar todas as informações não públicas de maneira 
confi dencial. Isso signifi ca proteger a informação de acesso ou divulgação indevida.

Divulgação de informação confi dencial ou de propriedade da SIM Rede de Postos somente 
pode ocorrer mediante autorização prévia da empresa. Esta obrigação deve ser mantida 
mesmo após a extinção da relação de trabalho.

São exemplos de informações confi denciais:
Dados de clientes, dados de funcionários, negociações realizadas com clientes, funcionários 
e fornecedores, documentos da empresa, informações de preços de qualquer natureza, 
investidas por telefone para confi rmação de dados e qualquer outra informação que seja 
pertinente a empresa desta natureza.

Por isso:

• Respeite a privacidade dos clientes e fornecedores mantendo em sigilo seus cadastros, informações, 
operações, serviços contratados e demais acontecimentos;

• Proteja e impeça o vazamento de qualquer documento ou informação que possa causar prejuízo ou 
desconforto a pessoas ou empresas;

• Peça orientação ao setor de Marketing antes de participar de entrevistas e programas na mídia 
convencional ou virtual. Não fale em nome da SIM Rede de Postos sem autorização prévia.

• Não divulgue informações da SIM Rede de Postos ou comente situações de seu cotidiano de trabalho 
em redes sociais, que prejudiquem ou agridam a imagem de colegas, clientes, fornecedores e da 
empresa. 
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USO DE ÁLCOOL OU DROGAS
Trabalhar sob o efeito de drogas ilegais ou álcool é proibido. A empresa considera que o 
consumo de drogas ilegais ou o uso nocivo de bebidas alcoólicas compromete a saúde 
e o desempenho do funcionário, expondo-o a riscos, prejudica o ambiente de trabalho 
e afeta a imagem da organização. A posse, o uso ou a comercialização de substâncias 
ilegais ou estar sob influência de tais drogas durante o horário de trabalho, dentro das 
dependências da empresa, são proibidos e não serão tolerados. Da mesma forma é 
proibido fumar em qualquer área ou dependências da empresa.

A empresa investe em infraestrutura, equipamentos, recursos e treinamentos para 
proporcionar as devidas condições de saúde, segurança e qualidade de vida.

Por isso, espera-se que:

• Participe dos treinamentos de segurança e saúde fornecidos pela empresa;

• Siga corretamente os procedimentos e instruções de segurança;

• Realize os exames de Saúde Ocupacional conforme orientação da empresa, baseados na 
legislação trabalhista vigente;

• Faça uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual;

• Faça uso correto das máquinas e equipamentos do ambiente de trabalho;

• Não fume e nem faça uso de equipamentos eletrônicos nas áreas que proíbem esta prática;

• Trabalhe com atenção nas áreas de circulação de veículos, a fim de evitar acidentes;

• Relate ao superior hierárquico situações inseguras que tenha identificado no ambiente de 
trabalho;

• Relate ao superior hierárquico qualquer acidente que tenha ocorrido consigo nas dependências 
da empresa ou qualquer alteração de saúde que tenha percebido em função das condições do 
trabalho;

• Líderes devem tratar as preocupações de segurança com seriedade, resolvendo os 
problemas com adequado senso de prioridade.

SAÚDE, SEGURANÇA 
E QUALIDADE DE VIDA
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Todos os funcionários têm o direito de obter esclarecimentos e manifestar sua preocupação 
sobre comportamentos impróprios no local de trabalho, quando considerados contrários às 
orientações contidas neste Código. Também todos são responsáveis por garantir que este 
Código de Conduta Ética seja cumprido e, além de agir em conformidade com ele, devem 
comunicar prontamente a suspeita ou o conhecimento de violação de suas diretrizes ao 
Canal RH.

Em todos os canais de contato disponíveis, o manifestante poderá se identifi car ou efetuar 
relato anônimo. O sigilo e a confi dencialidade são garantidos. Eventualmente, poderá solicitar 
atendimento pessoal, que acontecerá em local reservado.

Qualquer funcionário que tentar ou praticar retaliação contra quem comunicar suspeitas ou 
colaborar na apuração de violações deste Código de Conduta Ética estará sujeito a medidas 
disciplinares da empresa.

COMUNICAÇÃO

MEIOS DE CONTATO

PROTEÇÃO A DENUNCIANTES

E-mail
canalrh@simrede.com.br

Internet
Preenchimento de formulário eletrônico no site
www.simrede.com.br, no link “Fale Conosco/
Contato”.

Atendimento telefônico
(54) 3292.9999 opção 7;

Carta
A/C SIM Rede de Postos - Av. 25 de Julho, 3000, São 
Cristóvão, Flores da Cunha - RS, CEP 95270-000.

MEIOS DE CONTATO
E-mail
canalrh@simrede.com.br

Internet
Preenchimento de formulário eletrônico no site
www.simrede.com.br, no link “Fale Conosco/
Contato”.

Atendimento telefônico
(54) 3292.9999 opção 7;

Carta
A/C SIM Rede de Postos - Av. 25 de Julho, 3000, São 
Cristóvão, Flores da Cunha - RS, CEP 95270-000.
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NOSSO COMPROMISSO
Este Código de Conduta Ética expressa a cultura da nossa empresa, que ao longo 

dos anos foi sendo construída e alicerçada em trabalho e princípios éticos. 

Seu objetivo é fortalecer os nossos valores e os comportamentos compartilhados 
em todas as nossas dependências, fortalecendo nosso presente e norteando 

nossas ações para o futuro.

Nós acreditamos fortemente que a ética é a receita de sucesso para que nossa 
empresa se perpetue, primando pelo respeito às pessoas, pela confi abilidade e 

sustentabilidade.

Contamos com você para juntos seguirmos nesta trajetória.
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