Home RI

Acesso Rápido

A Companhia

Sites do Grupo

Fale com RI

Governança
Corporativa

Debêntures /
Companhias abertas

Informações aos
Investidores

Serviços aos
Investidores

Um dos maiores grupos de infraestrutura e logística intermodal do
Brasil
A EcoRodovias investe no presente e no futuro, garantindo exportação,
importação e a circulação de bens para o mercado interno.
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Visão do negócio

DESTAQUES

Ser o melhor gestor de infraestrutura rodoviária do Brasil, com sustentabilidade.
A EcoRodovias visa equilibrar os interesses dos diferentes stakeholders, com os recursos disponíveis, de forma a entregar o melhor resultado
global para o Grupo Ecorodovias, considerando a sustentabilidade de longo prazo nos aspectos ambiental, social e econômico.
Missão do negócio
Criar valor ao empreender ativos rodoviários de forma sustentável, sinérgica, ética e inovadora.
A Ecorodovias existe para criar valor nos aspectos ambiental, social e econômico de forma equilibrada a todos os stakeholders, por meio da
constante busca pela concepção, atração e viabilização de negócios atuais e novos, dentro dos mais altos padrões de ética. Fomentar a
sinergia e a inovação em todos os aspectos e níveis fortalece a eficiência e competitividade da empresa.
Valores
Nossos Valores, nosso Jeito de Agir e Pensar.
As crenças que guiam as nossas ações estão baseadas nos seguintes valores
Colaboração: Sinergia e cooperação entre pessoas e equipes na construção de soluções.
Ética: Integridade, transparência e equidade nas relações e na atuação, sendo plural e diversas.
Foco em Resultados: Excelência, planejamento, comprometimento, eficiência e modelo de negócios sinérgico em busca de resultados
sustentáveis.
Iniciativa: Protagonismo, Inovação e criatividade para impulsionar resultados diferenciados que agregam valor.
Sustentabilidade: Atitudes que visem o crescimento econômico a longo prazo, respeito ao meio ambiente e contribuição para o
desenvolvimento dos colaboradores e da sociedade.
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