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Código de conduta
ANTICORRUPÇÃO



Introdução 
Para alcançar sucesso à longo prazo, o Grupo SYSTRA apoia-se em seus valores, 
competências, preços competitivos e forte compromisso com o cumprimento 
absoluto de todas as leis e regulamentos aplicáveis. Essas qualidades, em conjunto 
com as práticas comerciais irrepreensíveis de nossos colaboradores, estabele-
cem a base para consolidação de padrões éticos em negócios internacionalmente 
reconhecidos.

A SYSTRA implementou uma série de medidas para manter os mais altos padrões 
de comportamento ético; uma iniciativa instigada pela Diretoria Executiva em 
2012. Elas incluem o Código de Ética, diretrizes específicas, treinamento em ética 
e a nomeação de um Diretor de Conformidade do Grupo.

Para continuar a solidificar nossas fundações éticas, precisamos reforçar e apri-
morar as ferramentas de ética da SYSTRA por meio de um Código de Conduta 
que enfoca o combate à corrupção e ajuda todos os colaboradores do Grupo a 
claramente entender as práticas comportamentais que poderiam ser considera-
das corruptas.

O cumprimento absoluto dessas regras por todos os nossos colaboradores é uma 
maneira significativa de ajudar o Grupo a demonstrar aos nossos clientes e par-
ceiros de negócios que a SYSTRA é confiável, também, quanto a busca de valores 
éticos fortes que complementem nossas competências e preços competitivos nos 
mercados que atendemos.

 Pierre Verzat 
Diretor Executivo (CEO)
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O que é a corrupção?
Corrupção é definida como um ato pelo qual uma pessoa pública, ou uma pessoa pri-
vada, solicita ou aceita um presente, uma oferta ou uma promessa, para realizar um ato 
que já se enquadre no escopo de suas funções.

Presentes não estão limitados a quantias de dinheiro. Eles se estendem a benefícios 
honorários, concessão de facilidades, liberação de dívidas, descontos, promessas de 
contratação de um empregado, etc.

A corrupção diz respeito aos casos em que a pessoa que solicita ou recebe o presente 
está diretamente encarregada da tomada de decisões, mas também inclui os casos em 
que o destinatário pode influenciar uma decisão. Isso é chamado de tráfico de influên-
cia. Profissionais que prestam serviços, e estão com contato, com pessoas públicas ou 
privadas deverão ser especialmente vigilantes.

A corrupção e o tráfico de influências poderão transparecer mesmo que o presente/
benefício seja recebido após a prestação dos serviços, independentemente de ter sido 
solicitado antecipadamente. Esse pode ser, claramente, o caso quando um consul-
tor pede uma forma de compensação especial depois de auxiliar na obtenção de uma 
decisão favorável.

Consequências dos riscos enfrentados pelas 
empresas do Grupo SYSTRA e sua Equipe

A corrupção é punida de forma severa. Estar envolvido em tais práticas coloca a 
empresa, sua equipe e seus acionistas em risco considerável.

 Sanções penais: A maioria das legislações prevê multas muito elevadas em caso de 
corrupção, que podem atingir várias dezenas de milhões de euros.
Se processada nos Estados Unidos, as penalidades poderão atingir e ultrapassar várias 
centenas de milhões de dólares, dependendo da gravidade dos fatos.
Para calcular multas, as leis mais recentes poderão usar o lucro obtido com o crime e 
aplicar um fator de multiplicação a ele. Assim, nos termos da legislação francesa, uma 
empresa poderá ser condenada a reembolsar o dobro do valor do contrato obtido como 
resultado de corrupção.
Sentenças restritivas de liberdade, prisão, também podem ser aplicadas por legislações 
anticorrupção. Funcionários de empresas envolvidas em esquemas de corrupção já 
foram condenados ao encarceramento por seus atos.
O risco penal é extensivo, e suportado, tanto para as empresas do Grupo (pessoas 
jurídicas) como por seus funcionários (pessoas físicas) e as duas responsabilidades 
poderão ser acumulativas.
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 Sanções contratuais: Um caso de corrupção em um contrato poderá desencadear a 
rescisão contratual, assim como a de outros contratos das empresas do Grupo.

 Sanções cíveis: Da mesma forma, onde a corrupção é usada para assinatura de um 
contrato, as partes lesadas poderão tomar medidas legais em tribunais cíveis.

 Exclusão de contratos: um caso comprovado de corrupção poderá levar à exclusão 
do certame para contratos públicos nacionais, contratos do Banco Mundial, contratos 
da Comissão Europeia, etc.

 Outros riscos: Além disso, um litígio ou condenação por corrupção envolve altos cus-
tos legais, uma significativa perda de tempo, e causa danos consideráveis a imagem do 
Grupo, seus acionistas e sua Equipe.

 Qualquer violação comprovada deste Código de Conduta poderá ser objeto de san-
ções disciplinares aplicadas no âmbito de qualquer estatuto legal apropriado.

A SYSTRA busca práticas comerciais irrepreensíveis. Qualquer colaborador que se sinta 
direta ou indiretamente preocupado ou implicado com práticas corruptas precisa informar 
sua gerência direta.  O gerenciamento direto precisa tomar todas as medidas necessárias 
para interromper qualquer prática ilegal.  O Diretor de Conformidade do Grupo poderá 
ser consultado a qualquer momento.

É igualmente importante levar em consideração que, embora um ato possa parecer 
aceitável em um momento no tempo, ele poderá não ser mais aceitável se os dados 
específicos forem posteriormente associados a um indivíduo em particular. De fato, não 
é incomum que especificidades sejam avaliadas vários anos após os fatos e, durante esse 
lapso, tornou-se mais severa a opinião do público em geral sobre essas especificidades.    

Risco de corrupção para o Grupo SYSTRA
No âmbito de nossas atividades profissionais, a SYSTRA e suas subsidiárias realizam 
missões que nos expõem a riscos de corrupção (3.1). Esses riscos são ainda mais ampli-
ficados, pois podemos ser responsabilizados por atos de nossos parceiros de negócios 
(3.2) e tais atos de corrupção podem assumir muitas formas (3.3).

3.1. As atividades da SYSTRA exigem vigilância 
especial
No âmbito das missões que abrangem a assistência do proprietário/construtor, sendo 
uma contratada principal, celebrando contratos emitidos pelo proprietário/construtor 
ou pelo supervisor dos trabalhos, as decisões tomadas pela SYSTRA e pelas subsidiarias 
do grupo poderão influenciar:

 A formulação de necessidades (por exemplo: definição de especificações técnicas).
 O julgamento da oferta (por exemplo: critérios e metodologia de avaliação).
 A assinatura do contrato (por exemplo: critérios para a validação de marcos). 

Um membro da equipe SYSTRA não deve agir com qualquer parcialidade que benefi-
cie um terceiro (privilegiar uma empresa específica para a obtenção de um contrato, 
emissão de aditivos, ou aceitação de produtos, ...) ou atender às necessidades de um 
cliente (modificar um relatório para influenciar uma descoberta, um processo para emi-
tir uma ordem, recusa de uma entrega,…) em troca de um presente, um convite, um ser-
viço, uma promessa ou qualquer outra vantagem injustificada ou mesmo se não houver 
incentivo de retorno.

O que foi dito acima é ainda mais importante quando o objeto é coberto por qualquer 
tipo de contrato público e/ou governamental, pois as decisões dos membros da equipe 
da SYSTRA dizem respeito às despesas dos cofres públicos.

3.2. Relações comerciais do Grupo SYSTRA 
e riscos de corrupção

3.2.1 Parceiros comerciais:

O termo “Parceiros Comerciais” é amplamente definido para incluir parceiros, subcontra-
tadas, fornecedores, intermediários (prestando assistência ao crescimento interno e 
externo), prestadores de serviços, assim como nossos clientes.
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Os atos dos Parceiros Comerciais do Grupo SYSTRA poderão, sob certas circunstâncias, 
envolver a responsabilidade do Grupo.

Nessa linha, um ato de corrupção cometido por uma empresa normalmente indepen-
dente participando nos limites de um Consórcio poderá envolver a responsabilidade de 
cada uma das consorciadas. Da mesma forma, em certos casos, a responsabilidade do 
solicitante poderá ser vinculada por um ato de corrupção cometido por uma subcontra-
tada ou por um fornecedor. Isso se mantém ainda mais verdadeiro no contexto em que 
uma empresa contrata um intermediário.  Além disso, os Clientes poderão representar 
vários tipos de riscos: por exemplo, solicitando vantagens indevidas ou em atos de lava-
gem de dinheiro, ou até mesmo nos casos em que foram impostas sanções internacionais.
A SYSTRA desenvolveu e implementou um procedimento de avaliação para seus 
Parceiros de Negócios. O procedimento, no entanto, não reduz a obrigação de vigilâ-
ncia da Equipe de desenvolvimento, e de todos os colaboradores envolvidos em qual-
quer etapa. Mas este procedimento proporciona, notavelmente, à SYSTRA um meio para 
limitar o risco de práticas inadequadas por parte dos nossos parceiros e para os tornar 
conscientes do fato da SYSTRA ter tolerância “zero” em relação aos riscos de corrupção.
Todos os colaboradores da SYSTRA sempre deverão aplicar seus melhores esforços para 
avaliar a probidade dos Parceiros de Negócios, aplicar todas as medidas necessárias caso 
a caso, e, especificamente, manter vigilância na execução dos contratos celebrados com 
tais Parceiros de Negócios.

Antes de qualquer compromisso comercial com um Parceiro de Negócios, é importante 
informá-los que a SYSTRA tem tolerância zero em relação à ética nos negócios. 

É necessária uma atenção especial aos indivíduos que ocupam uma 
posição pública

Indivíduos que ocupam cargos públicos apresentam riscos muito elevados em relação à 
corrupção.  Pode ocorrer que eles solicitem presentes e vários tipos de vantagens dos 
membros das empresas que são candidatas a licitações públicas ou que buscam aprova-
ções de qualquer autoridade pública.
A legislação penal geralmente é muito mais severa nos casos em que o detentor de uma 
posição pública está envolvido.
Para evitar qualquer suspeita, os membros da Equipe da SYSTRA deverão prestar atenção 
especial aos presentes e benefícios oferecidos às pessoas que ocupam cargos públicos e 
não aceitar quaisquer solicitações se tal pessoa puder influenciar direta ou indireta-
mente uma ação ou decisão oficial.

O termo «pessoas que ocupam uma posição pública» deve ser interpretado de forma 
ampla e inclui particularmente:

 Qualquer agente, empregado ou representante de uma autoridade governamental local, 
regional ou nacional ou de uma organização multinacional, incluindo pessoas eleitas.

 Um agente ou funcionário de uma empresa em que um governo tem interesse ou é 
acionista.

 Candidato a cargos políticos.
 Partidos políticos e seus representantes.
 Qualquer representante ou funcionário de uma organização pública internacional, 

como o Banco Mundial, as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, etc.
 Qualquer pessoa que, sem ser empregada por uma autoridade governamental, exerça 

cargo, função ou missão pública em nome de uma entidade pública ou empresa pública, 
incluindo um especialista ou consultor designado para auxiliar uma pessoa pública em 
um serviço.

Na prática, isso inclui notavelmente funcionários públicos, inspetores, membros de um 
partido político, policiais, promotores e outros funcionários jurisdicionais, juízes, fun-
cionários de alfândega e imigração, embaixadores e funcionários de embaixadas, assim 
como representantes de empresas detidas ou controladas pelo governo.

3.2.2 Aquisições e sociedades mistas

O Grupo SYSTRA também poderá ser responsabilizado por ações de empresas que se 
tornam parte do Grupo através de fusões ou aquisições. Esse tipo de responsabilidade, 
muitas vezes chamada de Responsabilidade do Comprador, pode causar impacto na 
SYSTRA por corrupção cometida pela entidade, mesmo que tais atos tenham ocorrido 
antes da fusão ou aquisição.     
 O Grupo SYSTRA também poderá ser responsabilizado por atos ou comportamento de 
seus associados de negócios que atuam através de sociedades mistas.  Devido à impor-
tância crítica desse fato, no momento em que é escolhido um associado, é necessária 
uma diligência extensa em aspectos de reputação e práticas comerciais, que precisam 
ser bem identificados e compreendidos.       
O Grupo SYSTRA poderá, em outros casos, ter sua responsabilidade vinculada caso 
ocorra alguma participação em uma estrutura que foi construída na tentativa de distor-
cer ou ocultar qualquer tipo de ato corrupto. 

Para mitigar esses tipos de riscos, é necessário assegurar que os seguintes pontos este-
jam em vigor:

 Informar os parceiros e membros da Equipe o mais cedo possível sobre a tolerância zero 
da SYSTRA em relação à ética nos negócios.

 Concluir uma extensa análise de integridade aprimorada sobre o histórico de todas as 
metas no contexto de fusões e aquisições, assim como todos os associados no âmbito 
de sociedades mistas.

 Integrar garantias apropriadas em documentos finais formalizados para aquisições ou a 
criação de uma sociedade mista.

 Realizar controles regulares sobre empresas adquiridas ou configuradas como uma 
empresa relacionada.   
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3.3. Antecipar situações que possam levar a atos 
de corrupção

3.3.1 Presentes e convites

Oferecer presentes e fornecer vários serviços (refeições, viagens e atividades de lazer) 
poderá ser considerado um ato de cortesia em muitos países. No entanto, várias legisla-
ções e acordos internacionais proíbem o fornecimento de presentes, convites e serviços 
valiosos a um terceiro com o objetivo de obter uma vantagem indevida ou exercer qual-
quer influência sobre qualquer ação ou omissão. Com o passar do tempo, a prática de 
dar presentes está se tornando obsoleta e deverá desaparecer do mundo empresarial.

A regra do grupo SYSTRA.
Qualquer oferta, aceitação ou promessa de um presente, convite ou serviço não é per-
mitida com exceção de refeições de negócios.

Refeições de negócios:
Qualquer oferta, aceitação ou promessa de uma refeição de negócios deverá respeitar 
as seguintes condições: 

 Não visa obter uma vantagem indevida ou influenciar uma ação oficial.
 Tem um objetivo comercial profissional.
 O custo associado é razoável e não excessivo em comparação a opções locais de boa 

qualidade.    
 Suas circunstâncias e valor não dão margem a qualquer suspeita de má-fé ou inadequa-

ção e não podem ser razoavelmente interpretados pelo beneficiário, ou outras pessoas, 
como um ato de corrupção, mesmo após o evento, ou seja, que significa uma tentativa de 
influenciar uma decisão do beneficiário ou para compensar uma decisão tomada.

 A frequência com que são oferecidos ao mesmo beneficiário não são, de maneira 
alguma, inadequados por natureza.

 Um funcionário da SYSTRA e o parceiro de negócios deverão estar presentes durante 
a refeição de negócios.

 Outras considerações: práticas locais existentes, o participante já havia convidado o fun-
cionário da Systra e este convite é dado em retorno… 

 A refeição de negócios é registrada de forma clara e precisa nas contas e nos livros 
contábeis da SYSTRA.

Se o beneficiário exercer influência direta ou indireta sobre uma decisão que afete os 
interesses da SYSTRA ou de uma entidade do Grupo, deverão ser tomadas precauções e 
o Diretor de Conformidade deverá ser consultado antes da ocorrência do evento.

Atenção especial às pessoas ocupando cargos públicos:

Convidar uma pessoa que ocupa um cargo público para uma refeição de negócios requer 
que sejam atendidas condições adicionais, que incluem:

 O convite não é proibido pela legislação local - tenha em mente que em muitos países, 
a legislação estipula que um convite estendido a um funcionário público é coberto por 
regras mais rigorosas do que as aplicáveis a outras pessoas.

 A pessoa que ocupa um cargo público confirmou que está autorizada a aceitar o convite. 

Os colaboradores da SYSTRA precisam entrar em contato com o Diretor de Compliance, 
caso haja alguma dúvida sobre a pertinência do convite ou seu valor.

EXCEÇÕES À REGRA

Presentes que são «diplomáticos» são aceitáveis.  O termo diplomático refere-se ao 
contexto em que os presentes são trocados nos escritórios corporativos de uma entidade 
do Grupo SYSTRA ou do parceiro de negócios, durante uma visita formal entre diretores. 
Qualquer presente diplomático deverá ser de valor razoável. Tais presentes diplomáticos 
serão armazenados corporativamente. O Diretor de Compliance do Grupo deverá ser for-
malmente avisado sobre o presente, incluindo a data do recebimento, as partes envolvi-
das, o contexto do presente e seu valor (valor aproximado para os presentes recebidos).
Também é aceitável oferecer presentes que exibam o logotipo da SYSTRA disponível no 
Departamento de Comunicações Corporativas.   

Qual atitude deve ser adotada em relação a um convite (fora de uma 
refeição de negócios) ou um presente que não pode ser recusado? 

Em certas circunstâncias, poderá ser considerado indelicado recusar um presente ou um 
convite sem ofender o proponente.
Em tal circunstância, o presente ou convite deverá ser declarado ao Diretor de 
Compliance juntamente com a data, o nome do participante, o contexto do presente ou 
convite e seu valor estimado.

Se o valor for igual ou superior a 50 euros, deverá ser entregue ao Diretor de Compliance 
para inscrição em um registro específico e armazenamento em um depósito seguro.  
Esses presentes armazenados serão então regularmente oferecidos para venda e o resul-
tado será doado à uma, ou mais, associações beneficentes não governamentais. Um pre-
sente com um valor inferior a 50 Euros poderá ser retido pelo destinatário para uso em 
um contexto estritamente profissional.  
Algumas precisões sobre a regra:
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REEMBOLSO DE DESPESAS INCORRIDAS (VIAGEM, 
ALIMENTAÇÃO)

Os colaboradres da SYSTRA poderão incorrer em despesas no contexto de seu trabalho 
(viagens, refeições, etc.). Da mesma forma, certos parceiros da SYSTRA poderão incor-
rer em despesas e solicitar seu reembolso. Para certos tipos de atividades poderão ser 
reivindicados per diem ou dinheiro para gastos pessoais.

 O princípio é que os funcionários do Grupo SYSTRA têm suas despesas reembolsadas 
pelo empregador.

 Da mesma forma, os funcionários do parceiro de negócios da SYSTRA têm suas despe-
sas reembolsadas pelo próprio empregador.

 Exceções a este princípio (despesas reembolsadas por uma entidade que não seja o 
empregador) são excepcionais e devem corresponder a um contrato escrito e válido.

 Em qualquer caso, não poderá ser feito nenhum reembolso em dinheiro.

Se um parceiro de negócios (co-contratado, subcontratada, fornecedor ou prestador de 
serviços) exigir o reembolso de despesas incorridas sem base contratual, o Diretor de 
Compliance deverá ser informado sobre isso.

Concessão de presentes e benefícios através de terceiros
Os funcionários da SYSTRA não poderão oferecer ou aceitar presentes ou vantagens 
através de terceiros. 

Casos práticos

- Um dos meus clientes vai publicar um edital para licitação muito em breve, posso 
oferecer-lhe ingressos para um jogo de futebol? Não, esse tipo de convite é contra as 
regras do grupo.
- Posso convidar meu cliente para almoçar? Sim, se as condições acima forem 
respeitadas.
- Eu recebo uma garrafa de vinho de uma subcontratada, posso aceitar? Se for impos-
sível recusá-la, devo informar o Diretor de Compliance e proceder de acordo com as 
instruções acima.

3.3.2 Conflitos de interesse de funcionários

Uma situação de conflito de interesses é uma situação em que um funcionário do Grupo 
SYSTRA tem que fazer uma escolha entre os deveres e exigências da sua posição dentro 
do Grupo SYSTRA e seus interesses particulares, sejam eles de interesse familiar, pro-
fissional ou pessoal.

A regra do grupo SYSTRA
Deverá ser evitada qualquer situação que possa influenciar ou parecer influenciar a posi-
ção ou decisão de um funcionário do Grupo SYSTRA dentro do contexto de sua ativi-
dade profissional.

PRECAUÇÕES

Os colaboradores do Grupo SYSTRA sempre deverão:

 Identificar possíveis conflitos de interesse. O Diretor de Compliance poderá ajudar a 
Equipe, quando solicitado, a identificar tais situações.

 Informar seu gerente de linha e/ou Diretor de Compliance das situações de conflito de 
interesses. Se o conflito de interesses se referir a gestão de linha do funcionário, o fun-
cionário deverá entrar em contato diretamente com o Diretor de Compliance.

Casos práticos

- Sou gerente comercial, meu marido ocupa um cargo importante em um dos clientes 
da SYSTRA, posso aceitar uma atribuição de tarefa como gerente comercial para esse 
cliente? Na medida em que minha situação pessoal possa afetar ou possa ser perce-
bida como afetando as relações entre a SYSTRA e seu cliente, eu devo recusar a missão.
- Sou eleito para o conselho municipal de uma cidade que ocorrerá um processo de 
licitação no qual a SYSTRA fará parte, posso participar da equipe de licitação? Não, 
esta situação será considerada contrária ao princípio da igualdade de tratamento dos 
proponentes.
- Sou um comprador, tenho interesses financeiros (por exemplo, participação em ações) 
em uma empresa que recebe uma proposta competitiva feita pela SYSTRA, posso ava-
liar os candidatos? Na medida em que os meus interesses financeiros sejam limitados 
em termos de montante e na medida em que o referido concurso não seja financeira-
mente significativo para o proponente em comparação.

3.3.3 Pagamentos de facilitação

Os pagamentos de facilitação geralmente são qualificados como pequenas comissões ou 
presentes oferecidos a funcionários públicos por pessoas privadas (pessoas físicas, acio-
nistas da empresa ou gerentes seniores da empresa) para acelerar um processo adminis-
trativo, para obter uma permissão, registro ou licença, ou obter um serviço básico como 
a instalação de uma linha telefônica ou uma isenção de impostos aduaneiros.
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Pagamentos de facilitação:

 Constituem uma forma de corrupção.
 Impõem custos adicionais às empresas e aos cidadãos para acessarem serviços aos quais 

têm direito legítimo.
 São ilegais na maioria dos países.
 Podem levar a problemas de corrupção em maior escala.

A regra do grupo SYSTRA
São proibidos pagamentos de facilitação em todo o Grupo, sejam eles dados ou recebidos.

PRECAUÇÕES

 Se você fizer um pagamento que possa ser erroneamente interpretado como um paga-
mento de facilitação, você deverá informar imediatamente o Diretor de Conformidade 
do Grupo e garantir que o pagamento e seu valor estejam corretamente documentados.

 Consulte o Diretor de Compliance do Grupo se você suspeitar que uma solicitação de 
pagamento visa facilitar uma ação administrativa comum. Em certos países, esse tipo de 
problema é onipresente. O Diretor de Compliance irá ajudá-lo a resolver esses problemas.

 Você nunca deverá ser instigado a ocultar um pagamento de facilitação.  As sanções 
incorridas poderiam ser ainda mais graves.

3.3.4 Pagamentos de segurança

Um pagamento de segurança é geralmente qualificado como o pagamento feito para 
evitar danos físicos ou corporais iminentes ou uma detenção pessoal injustificada 
contrária à legislação local.

A regra do Grupo SYSTRA
Esses pagamentos de segurança podem ser feitos se mostrarem-se absolutamente necessários 
diante de qualquer perigo iminente ou detenção que seja contrário aos direitos legais.

PRECAUÇÕES

Esses pagamentos devem ser imediatamente informados ao Diretor de Compliance e 
ao Diretor de 3S assim que a ameaça iminente for removida, formalizando um relatório 
ou descrição do pagamento.

3.3.5 Contribuições políticas

A regra do grupo SYSTRA
O Grupo SYSTRA abstém-se de fornecer financiamento ou qualquer outra forma de 
contribuição, direta ou indiretamente, a um partido político ou a um candidato que pre-
tenda uma posição política ou a qualquer representante eleito ou personalidade política.
Isso também se estende a qualquer fundação com a qual tais pessoas ou candidatos a 
cargos políticos estejam associados.

3.3.6 Ações de patrocínio, auxílio e beneficentes

Ações de patrocínio, auxílios ou beneficentes significam o ato de ajudar uma pessoa jurí-
dica (empresa ou órgão) por meio de ordens ou ajuda financeira, seja na arena de ação 
esportiva, artística, cultural, educacional ou humanitária.

A regra do grupo SYSTRA
As ações de patrocínio, auxílio ou beneficentes só podem ser realizadas sob as seguintes 
condições:

- Elas devem ser claras e transparentes. Isto significa, em particular, que a identidade do 
beneficiário, o uso final pretendido e o objetivo da doação devem ser claramente iden-
tificados e documentados.
- Não devem ser realizadas em caso de dúvida quanto às atividades e à reputação da 
empresa ou do órgão beneficiário ou quanto aos fins pretendidos.
- Só devem ser realizadas em situações em que não possam ser interpretados como uma 
tentativa de obter uma influência indevida ou uma vantagem comercial inadequada.
- Não devem ser realizadas por motivos políticos (por exemplo, doações a políticos ou 
partidos políticos).
- Não devem ser realizadas em relação a pessoas físicas ou organizações com fins 
lucrativos.
- Não são autorizadas doações/pagamentos em dinheiro.
- As doações não devem ser pagas a contas bancárias privadas. Os pagamentos devem 
ser feitos para contas bancárias em nome do beneficiário que corresponde ao desti-
natário da doação.

Na medida do possível, de acordo com a legislação local, as doações devem ser forneci-
das na forma de quantias dedutíveis em termos fiscais (por exemplo, um recibo justifi-
cado fornecido para a doação).
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Qual rastreabilidade?
O uso dos ativos da empresa (incluindo dinheiro) deve ser devidamente documentado 
com um grau de detalhe suficientemente razoável para não ser percebido como um dis-
farce de pagamentos inadequados.

A legislação aplicável proíbe

 O registro falso, enganoso ou incompleto das operações que afetam os ativos.
 Fundos ou contas não divulgados ou não registrados.
 O fato de conceder qualquer pedido para criar documentos falsos por qualquer motivo.

É igualmente importante manter toda a documentação que demonstre a natureza ade-
quada dos pagamentos efetuados, em especial no que se refere às situações previstas 
neste Código de Conduta.

Em caso de dúvida
FAVOR CONSULTAR IMEDIATAMENTE
A SUA GESTÃO DIRETA OU O DIRETOR

DE COMPLIANCE
Para qualquer pergunta sobre este código de conduta, 

entre em contato com o diretor de compliance

PRECAUÇÕES

Todas as ações de patrocínio, auxílio ou beneficente devem ser pré-aprovadas pelo 
Diretor Executivo ou pelo Secretário Geral da SYSTRA, que podem consultar o Diretor 
de Compliance. As ações de patrocínio, auxílio ou beneficente devem ser documenta-
das por um contrato escrito previamente assinado e indicando o nome e endereço do 
beneficiário, seus dados bancários, o valor exato da doação e o uso final pretendido.
O contrato deve estipular que a SYSTRA poderá encerrar a ação de patrocínio por 
simples notificação se o uso para o qual os presentes dados são feitos não for com-
patível com o uso pretendido.
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NOTAS




