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POLÍTICA PARA PRESENTES E HOSPITALIDADE 

 

 
A Marte Engenharia procura contribuir para a criação de um ambiente empresarial ético e desta forma 

deseja definir princípios e as normas relacionadas à oferta e ao recebimento de Presentes e 

Hospitalidade. Apesar de a troca de Presentes e Hospitalidade com terceiros ser de modo geral 

desaconselhada, a Marte Engenharia reconhece esta como uma prática de cortesia comum utilizada 

para a manutenção de relações de negócios. 
 
A Marte Engenharia sabe que sem a devida orientação, poderá ser difícil determinar quando é 

apropriado e permitido oferecer ou receber Presentes e Hospitalidade. Assim, esta Política de 

Presentes e Hospitalidade (“Política”) define Princípios Obrigatórios e procedimentos antes do 

recebimento ou oferta de qualquer tipo de benefícios a Terceiros. O Compliance Officer está à 

disposição para dar mais orientações sobre a interpretação desta Política. 
 
Apesar desta Política entrar em vigor na data indicada acima, será concedida uma fase transitória. O 

período da fase transitória termina em 30 de junho de 2018 e tem como finalidade dar tempo aos 

funcionários de se familiarizarem com os procedimentos e as ferramentas propostas. No término da 

fase transitória, toda a Política passa a ser de cumprimento obrigatório. 
 
Qualquer violação a esta Política poderá levar a sanções disciplinares, podendo chegar à demissão 

do funcionário. 

 

ABRANGÊNCIA 
 
Esta Política é aplicável a toda a Marte Engenharia e a todos os indicados a seguir, desde que o 

grupo tenha seu controle efetivo: as divisões, unidades de negócio, escritórios, afiliadas, subsidiárias, 

joint ventures, infraestruturas concessionadas, parcerias e consórcios (em conjunto referidos como 

“Marte Engenharia”). A única exceção à lista anterior são as entidades sujeitas às restrições 

regulamentares e legais aplicáveis. Para esta exceção e quando o grupo não tem o controle efetivo, 

deve ser adotada e aplicada uma política semelhante. 
 
Alguns países podem ter leis anticorrupção mais restritivas do que esta Política e proibir ofertas ou 

recebimentos de Presentes e Hospitalidade a terceiros. Nesses casos, os funcionários devem sempre 

cumprir as obrigações mais restritivas. 
 
Os funcionários são responsáveis pela divulgação das obrigações desta Política a terceiros. 

Os benefícios trocados entre funcionários não estão sujeitos à aplicação desta Política, porém, 

devem cumprir as leis, regulamentações e todas as outras políticas relevantes da Marte Engenharia 

aplicáveis ao caso. 
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PRINCÍPIOS OBRIGATÓRIOS 
 
Os Princípios obrigatórios seguintes devem ser respeitados a todo momento pelos Funcionários: 
 
• Os Benefícios devem cumprir com as leis, regulamentações e todas as políticas relevantes da 

Marte Engenharia aplicáveis; 
 

• Os Benefícios não devem ser oferecidos ou recebidos, direta ou indiretamente, em troca de 
vantagens ou expectativas inadequadas permitindo que a relação empresarial seja influenciada 
injustamente. 

 

• Os Benefícios devem ser:  razoáveis no valor; apropriados para a ocasião; e apropriados para os 
níveis de posição e diretoria de quem oferece e de quem recebe; 

 

• Os Benefícios devem ser ofertados ou recebidos de forma honesta e transparente, e devem ser 
auditáveis; 

 

• A frequência e o momento dos Benefícios ofertados ou recebidos da mesma pessoa ou 
organização não devem criar conflitos de interesse ou a aparência de conflitos de interesse ou 
inadequação; 

 

• Os Benefícios ofertados devem ficar registrados de forma completa, precisa e com todos os 
detalhes suficientes nos livros e registros da Marte Engenharia. 

 

 

OFERECENDO BENEFÍCIOS 

 
Ofertas e Refeições 
 

• Os Funcionários podem oferecer presentes e refeições a Terceiros no decurso normal do negócio, 
desde que esses presentes e refeições sejam de valor nominal dentro do determinado nos 
Princípios Obrigatórios, e sejam avaliadas e documentadas através do Formulário de Compliance 
para Oferecimento de Presentes e Hospitalidade anexo a esta Política como Anexo 1. 

 

• Ao completarem o Formulário de Compliance para Oferecimento de Presentes e Hospitalidade, os 
Funcionários confirmam que todos os presentes e refeições dadas a Terceiros cumprem com os 
Princípios Obrigatórios.  Com base nas informações fornecidas, o Formulário indicará se o 
Benefício pode ser oferecido ou não. Caso o resultado do Formulário não seja uma Aprovação, os 
Funcionários devem consultar seu Compliance Officer antes de prosseguirem com o oferecimento 
do presente ou refeição. O Formulário deve ser preenchido pelo Funcionário antes de o presente 
ou refeição serem prometidos, oferecidos ou entregues. Em casos excepcionais, se não for 
possível o preenchimento do Formulário antes do oferecimento do Benefício, o Formulário deve 
mesmo assim ser preenchido, assim que administrativamente possível. 
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• Presentes ou refeições a autoridades governamentais são fortemente desaconselhadas e podem 
ser proibidas pelas leis locais de determinados países. Os Funcionários devem sempre consultar 
seu Compliance Officer antes de oferecer presentes ou refeições a autoridades governamentais. 

 

• Os presentes ou refeições dados a uma pessoa relacionada com Terceiros, incluindo seus 
convidados, cônjuges, familiares ou amigos, devem ser evitados, pois podem ser interpretados 
como tentativa de influenciar o Terceiro. Se isso acontecer a título excepcional, o fato deve ser 
tratado de acordo com o descrito anteriormente, devendo ser comunicado ao supervisor do 
Funcionário e ao Compliance Officer. 

 
• Ofertas em dinheiro ou equivalentes (como cartões-presente, certificados ou vales de desconto) 

são estritamente proibidos. 
 
• Os artigos promocionais marcados com o logotipo da Marte Engenharia, comprados na loja online 

da Marte Engenharia, estão pré-aprovados e sua conformidade não precisa ser revisada ou 
avaliada através do Formulário de Compliance para Oferecimento de Presentes e Hospitalidade. 

 

• Quando for solicitado o reembolso de despesas de presentes e refeições, junto ao relatório de 
despesas, o Funcionário deverá entregar o Formulário de Compliance para Oferecimento   de   
presentes   e   Hospitalidade   juntamente   com   a   nota   fiscal.   Os responsáveis pela aprovação 
dos relatórios de despesas só podem aprová-los com o Formulário anexado. 

 

Entretenimento 
 

• Ocasionalmente podem ser ofertados Benefícios de entretenimento como cortesia profissional, 
desde que cumpram com os Princípios Obrigatórios e não sejam, de forma alguma, considerados 
como luxuosos ou extravagantes de acordo com os padrões locais. Exemplos de benefícios de 
entretenimento podem incluir, mas não se limitam a, entradas para concertos musicais ou eventos 
esportivos, viagens e hospedagem associados ao evento. 

 

• Todos os benefícios de entretenimento cujo valor acumulado (incluindo todas as taxas aplicáveis 
e despesas relacionadas: bilhetes, transportes e hospedagem) seja abaixo de R$250 reais, devem 
ser avaliados com o Formulário de Compliance para Oferecimento de Presentes e Hospitalidade 
antes de o benefício de entretenimento ser prometido, oferecido ou entregue. Caso o Formulário 
determine a necessidade de aprovação prévia, o Funcionário deve completar o Formulário de 
Aprovação Prévia de Benefício de Entretenimento anexo a esta Política como Anexo 2. O 
Formulário de Aprovação Prévia de Benefício de Entretenimento deve depois ser aprovado pelo 
supervisor do Funcionário e pelo Compliance Officer antes de o benefício de entretenimento ser 
prometido, ofertado ou entregue. 

 

• Todos os Benefícios de entretenimento cujo valor acumulado (incluindo todas as taxas aplicáveis 
e despesas relacionadas: bilhetes, transportes e hospedagem) seja igual ou superior a R$250, 
precisam de aprovação prévia por escrito do supervisor do Funcionário e do Compliance Officer 
por meio do Formulário de Aprovação Prévia de Benefício de Entretenimento antes do Benefício 
de entretenimento ser prometido, oferecido ou entregue. Neste caso, não é necessário completar 
o Formulário de Compliance para Oferecimento de Presentes e Hospitalidade. 
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• No caso de haver uma alteração significativa em relação ao Benefício de entretenimento planejado 
(por exemplo, aumento do número de convidados ou aumento das despesas), deve   ser   
preenchida   uma   nova   avaliação   do   Formulário   de   Compliance   para Oferecimento   de   
Presentes   e   Hospitalidade   e,   caso   o   valor   do   benefício   de entretenimento seja igual ou 
superior a R$250 reais, o Formulário de Aprovação Prévia de Benefício de Entretenimento deve 
ser alterado para refletir a alteração do Benefício de entretenimento, devendo ser aprovado 
novamente pelo supervisor do Funcionário (de acordo com a Política dos Níveis de Autoridade) e 
pelo Compliance Officer. 
 

• As ofertas de benefícios de entretenimento a autoridades governamentais são fortemente 
desaconselhadas e podem ser proibidas pelas leis locais de determinados países. Os Funcionários 
devem sempre consultar seu Compliance Officer antes de oferecer Benefícios de entretenimento 
a autoridades governamentais. 
 

• As ofertas de Benefícios de entretenimento a uma pessoa relacionada com Terceiros, incluindo 
seus convidados, cônjuges, familiares ou amigos, são extremamente desaconselhadas, pois 
podem ser interpretadas como uma tentativa de influenciar o Terceiro. 
 

• As seguintes exceções de entretenimento estão pré-aprovadas e não necessitam de revisão de 
compliance: 

 

a)  Eventos corporativos organizados pela Marte Engenharia que ofereçam informação técnica a 

convidados ou sirvam como fórum para debates sobre tópicos relacionados com negócios.  

Contudo, todos o s  B e n e f í c i o s  ( refeições, a r t i g o s  p r o m o c i o n a i s , e t c . ) ofertados 

aos convidados durante o evento devem cumprir os Princípios Obrigatórios; 

b) Convites a pessoas relacionadas com os Funcionários (seus convidados, cônjuges, familiares 

ou amigos) para eventos corporativos organizados pela Marte Engenharia destinados a 

Funcionários; 
 
• Sempre que possível, os pagamentos de entretenimento, de viagens e hospedagem associados 

devem ser realizados diretamente pela Marte Engenharia. Quer o custo seja pago diretamente pela 

Marte Engenharia, quer seja solicitado reembolso por um Funcionário em um relatório de 

despesas, o Formulário de Compliance para Oferecimento de Presentes e Hospitalidade ou o 

Formulário de Aprovação Prévia de Benefício de Entretenimento, conforme o caso, devem ser 

apresentados com a relativa nota fiscal. Os responsáveis pela aprovação dos relatórios de 

despesas só podem aprová-los com os Formulários anexados. 

 
 

Hospitalidade requerida contratualmente 
 
Caso exista um contrato que necessite que a Marte Engenharia pague as despesas com viagem e 

hospedagem de Terceiros para atividades associadas com o desempenho desse contrato (como, por 

exemplo, reuniões para discussão de design, inspeções e treinamento), é obrigatória a avaliação 

prévia com o Formulário de Compliance para Oferecimento de Presentes e Hospitalidade ou com o 

Formulário de Aprovação Prévia de Benefício de Entretenimento, conforme o caso. Para poder ser 

aprovada, a hospitalidade deve ter uma finalidade de negócios legítima e cumprir com os Princípios 

Obrigatórios. 
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RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS 
 
• A aceitação ocasional de Benefícios é uma prática corporativa admissível quando os Benefícios 

não são solicitados, são modestos em valor, são providenciados de forma aberta e cumprem com 

os Princípios Obrigatórios. Contudo, antes de aceitar qualquer Benefício, o Funcionário deve 

avaliar o Benefício por meio do Formulário de Compliance para Aceitação de Presentes e 

Hospitalidade. 

 
• Ao completarem o Formulário de Compliance para Aceitação de Presentes e Hospitalidade, os 

Funcionários confirmam que todos os Benefícios recebidos de Terceiros cumprem com os 

Princípios Obrigatórios. Com base nas informações fornecidas, o Formulário indicará se o 

Benefício pode ser aceito ou não. Caso o resultado do Formulário não seja a Aprovação, os 

Funcionários devem consultar seu Compliance Officer que os ajudará a decidir se o Benefício deve 

ser aceito. 

 
• Nas raras exceções em que os Benefícios não possam ser recusados com cortesia, os 

Funcionários devem comunicar de imediato o recebimento dos Benefícios ao seu supervisor e 

procurar orientação junto a seu Compliance Officer.    As ofertas que ultrapassem as práticas 

corporativas aceitas devem ser devolvidas ao Terceiro ou doadas a uma organização de caridade 

aprovada. 

 
• Em casos excepcionais, se não for possível o preenchimento do Formulário de Compliance para 

Aceitação de Presentes e Hospitalidade antes do recebimento do Benefício, o Formulário deverá 

ser preenchido assim mesmo, assim que administrativamente possível. 

 
• Todo o recebimento de Benefício deve ser comunicado e o Formulário de Compliance para 

Aceitação de Presentes e Hospitalidade devidamente preenchido deve ser submetido ao 

supervisor do Funcionário. 
 

 

ORIENTAÇÃO 
 

Em caso de dúvida relativamente à possibilidade de oferecimento ou recebimento de Presentes e 

Hospitalidade, os Funcionários devem consultar seu supervisor e o Compliance Officer antes de 

prosseguir.   O Código de Ética e Conduta e o Manual Anticorrupção da Marte Engenharia. 


