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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 

 

TC – TC Traders Club S.A. 
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1. OBJETIVOS 

Este documento deve servir de diretriz para todos os nossos Colaboradores – 
o que inclui nossos sócios, administradores e empregados, envolvidos no processo 
de reembolsos de despesas na TC Traders Club S.A e demais empresas do grupo. 

 

2. REFERÊNCIAS 

• Política de Compras 

• Código de Ética e Conduta 

 

3. ABRANGÊNCIA 

As normas aqui contidas devem ser aplicadas a todos os Colaboradores – o 
que inclui nossos sócios, administradores e empregados do TC Traders Club S.A. e 
demais empresas do grupo. Todos os reembolsos devem respeitar o valor previsto 
no Código de Ética e Conduta do TC. 

 

4. ÁREAS ENVOLVIDAS E RESPONSABILIDADES 

4.1 ÁREA DE COMPRAS 

• Realizar as cotações de passagens e hospedagens;  

• Realizar as reservas de viagem e hospedagem aprovadas segundo as 

diretrizes desta Política. 

4.2 ÁREA FINANCEIRA 

• Receber e conferir as solicitações de reembolso; 

• Pagar os pedidos de compras aprovados nos termos desta Política; 

• Aprovar compras que não ultrapassem a R$ 3.000,00 (três mil reais) 

• Barrar solicitações que não seguirem as diretrizes desta Política. 

4.3 DIRETORES DAS ÁREAS 

• Aprovar as solicitações realizadas pelo seu time. 
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4.4 DIRETOR FINANCEIRO 

• Aprovar todas as solicitações aqui descritas; 

• Comunicar ao Diretor de Operações suas próprias solicitações de 

reembolso. 

5. DIRETRIZES 

5.1 PASSAGENS E HOSPEDAGENS 

Todas as necessidades de reserva de passagens e hospedagens relacionadas 
ao trabalho que será realizado pelo Colaborador do TC, deve ser solicitada para a 
área de Compras via e-mail (compras@tc.com.br) mediante envio do Anexo I contido 
no final desta Política, com um prazo mínimo de 15(quinze) dias de antecedência à 
data de utilização pretendida. 

Os pedidos de alterações (sejam de passagem ou hospedagem), podem ser 
realizados no prazo máximo de 05(cinco) dias antes da viagem, devendo ser sempre 
acompanhados de justificativa e do Anexo I contido no final desta Política. 

Todas as requisições de reserva ou alteração devem estar previamente 
aprovadas pelo Diretor da sua área, bem como pelo Diretor Financeiro antes do envio.  

Não serão reembolsadas despesas de passagem e hospedagem realizadas 
fora do processo estabelecido nesta Política. 

 

5.1.1 PASSAGENS  

A área de Compras deve enviar por e-mail 04(quatro) sugestões de voos para 
o solicitante. 

As opções devem ser apresentadas levando em consideração os diversos 
fatores da viagem (motivação, horários e valor), buscando sempre a maior eficiência 
possível no equilíbrio entre as variáveis.  

O valor deve ser debitado do centro de custo da área requisitante. 

 

5.1.2 HOSPEDAGEM 

A área de Compras deve enviar por e-mail 02(duas) sugestões de 
hospedagens para o solicitante. 

As opções devem ser apresentadas levando em consideração os diversos 
fatores da viagem (motivação, localização e valor), buscando sempre a maior 
eficiência possível no equilíbrio entre as variáveis. 

O valor deve ser debitado do centro de custo da área requisitante.  

mailto:compras@tc.com.br
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5.1.3 PERDAS OU ALTERAÇÕES 

Caso haja a necessidade de alterações em suas passagens e/ou 
hospedagem, o Colaborador deve justificar a solicitação. Importante ressaltar que 
as alterações só devem ser solicitadas como último recurso. 

Toda alteração deve ser devidamente justificada para não haver a recusa de 
reembolso pela área financeira.  

Em caso de não comparecimento ao transporte (voo ou outros meios) ou 
hospedagem, os custos incorridos pela empresa para o cancelamento/remarcação 
poderão ser cobrados do Colaborador, salvo hipóteses devidamente justificadas (ex: 
condição de saúde mediante atestado médico etc.). 

 

5.1.4 PASSAGENS E HOSPEDAGENS RECORRENTES 

Para os Diretores e Colaboradores que moram em outros Estados e, pela 
natureza do serviço ou pela negociação da contratação, vem com frequência a São 
Paulo, devem observar o seguinte: 

• Passagens de ida-volta tenham, no mínimo, 4 dias de diferença (ex: 
segunda-quinta ou terça-sexta).  

• Prazo de solicitação de no mínimo 15 dias de antecedência; 

• Prazo de alteração de no máximo 10 dias de antecedência; 
• Exceções devem ser justificadas e aprovadas pelo Diretor da área. 

 

5.1.5 TIME DE SCOOP 

Para o time de SCOOP, em razão da urgência dos assuntos tratados, as 
diretrizes serão diferenciadas. 

Para fins de controle, a área do Scoop emitirá um relatório mensal 
detalhando as despesas e indicando o motivo das mesmas. O referido relatório será 
assinado pelo Diretor da área e pelo Diretor Financeiro como comprovante de 
autorização. 

 

5.2 REFEIÇÕES 

As despesas com refeições em geral (almoço, jantar, café da manhã, brunch, 
etc) devem ser reembolsáveis nos seguintes casos: 

• Refeições de negócios com clientes ou parceiros realizados por 
Diretores e/ou Gerentes, indicando os nomes de quem participou da 
refeição. 
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• Caso o Colaborador possua o Vale-Refeição, o almoço não será 
reembolsado, mas o jantar deve ser reembolsado no valor máximo de 
reembolso descrito na tabela abaixo. 

• Caso o Colaborador não possua o Vale-Refeição, almoço e jantar 
devem ser reembolsados no valor máximo de reembolso descrito na 
tabela abaixo. 

• Jantares serão reembolsados mediante autorização prévia. 

 

Abaixo, segue tabela de limites máximos de reembolso por colaborador que 
estejam em viagem de negócios: 

 

Tabela de valores reembolsáveis por pessoa presente: 

Cargo Valor por almoço/jantar 

Diretor R$ 100,00  

Gerente R$ 50,00 

Coordenador/Especialista R$ 37,00 

Analista R$ 37,00 

 

O pedido de reembolso deve conter a explicação do motivo da refeição. 

Diretores estatutários não possuem limites de valores, entretanto, para que o 
reembolso ocorra, devem estar condizentes com o objetivo da reunião de negócios 
em questão. 

 

5.3 DESLOCAMENTO 

Despesas com deslocamento (locação de veículos, táxi, ônibus, 
estacionamento/zona azul, pedágio, etc) devem ser aprovados pelo Diretor da área 
e pelo Diretor Financeiro. 

Os pedidos de reembolso devem ser enviados por e-mail para a área 
financeira (reembolso@tc.com.br), anexando o formulário de solicitação de 
reembolso com deslocamento que consta no Anexo II, ao final desta Política, bem 
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como os devidos comprovantes e informações necessárias para avaliação do 
pedido. 

 

5.4 DEMAIS DESPESAS 

Para demais despesas, a solicitação deve seguir as diretrizes desta Política. 

As solicitações de reembolso devem ser enviadas por e-mail para a área 
financeira nos e-mails reembolso@tc.com.br (colaboradores do TC) e 
pagamentos@tc.com.br (colaboradores das empresas Economatica, Prisma, 
Sencon e Sfoggia), anexando o formulário de solicitação de reembolso em formato 
PDF, os devidos comprovantes, a autorizações e demais informações necessárias 
para avaliação do pedido. 

Somente serão reembolsadas despesas que sejam diretamente relacionadas 
com o trabalho desempenhado do Colaborador dentro do TC. 

 

5.5 DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS 

Não serão reembolsáveis pelo TC: 

• Despesas de natureza pessoal sem relação com o trabalho dentro do 
TC. 

• Despesas relacionadas com compras de aparelhos eletrônicos 
(celular, mouse, fones de ouvidos, pen drive, Chromecast etc.) e 
software.  

• Gastos extras de natureza recreativa (ex: ingressos a parques e 
atrações, uso de saunas, banhos de vapor, cinema, teatro, aluguel de 
filmes e outros);  

• Despesas com bebidas alcoólicas (exceto para os Diretores que 
estiverem em eventos corporativos);  

• Multas de trânsito;  

• Despesas com lavanderia: Serão reembolsadas nos casos em que a 
estadia ultrapasse 15 (quinze) dias. 
 

5.6 DESPESAS INTERNACIONAIS 

Para despesas internacionais, as solicitações devem obedecer às diretrizes 
desta Política. 

A conversão da taxa da moeda estrangeira será considerada a taxa praticada 
pelo banco ou administradora do cartão de crédito utilizado. 

 

mailto:reembolso@tc.com.br
mailto:pagamentos@tc.com.br
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5.7 PEDIDOS DE REEMBOLSO PELOS DIRETORES 

Para o caso do solicitante ser Diretor de área, a aprovação para as despesas 
aqui elencadas dependerá da aprovação direta do Diretor Financeiro. 

Caso o solicitante seja o Diretor Financeiro, este deve comunicar via e-mail o 
Diretor de Operações. 

 

5.8 PRAZO DE ENTREGA DA SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO  

A solicitação de reembolso deve ser entregue em até 15(quinze) dias úteis da 
data da despesa, obedecendo as diretrizes desta Política. 

 

5.9 PAGAMENTO 

O pagamento será programado para os dias 5, 15 e 25 (ou próximo dia útil), 
desde que a solicitação tenha sido enviada na forma desta Política com até 5 (cinco) 
dias de antecedência a uma das datas de pagamento. 

Para Colaboradores em regime celetista, o reembolso será depositado em sua 
conta bancária pessoa física. 

Para Colaboradores prestadores de serviço, o reembolso será depositado em 
sua conta bancária pessoa jurídica. 

 

6. EXCEÇÕES 

Eventuais exceções devem ter a justificativa sujeita a análise e aprovação do 
Diretor da sua área e do Diretor Financeiro e caso haja a negativa o Colaborador não 
terá direito ao reembolso pretendido. 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.4 Alteração 

Esta Política deve ser revisada anualmente, ou em menor período, em caso de 
alterações relevantes identificadas pelo setor elaborador do documento, e deve ser 
obrigatoriamente aprovado pelo Conselho de Administração da TC Traders Club S.A.  
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7.5 Conflito 

No caso de conflito entre qualquer item desta Política e do Estatuto, 
prevalecerá o disposto neste último. E no caso de conflito entre qualquer item desta 
Política e de leis e regulamentos, prevalecerá o disposto nestes últimos.  

Os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Operações do TC. 

 

7.6 Autonomia 

Caso qualquer item desta Política seja considerado inválido, ineficaz ou ilegal, 
a sua disposição será limitada, sempre e quando possível, para que a validade, 
eficácia e legalidade dos demais itens não sejam afetados. 

 

7.7 Vigência 

Esta Política entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho de 
Administração e será divulgada na forma prevista nas leis e nos regulamentos a ela 
aplicados.  
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ANEXO I 

Formulário de compra de viagens e/ou hospedagem 

PASSAGEM (    )  / HOSPEDAGEM (    ) / REMARCAÇÃO (   ) 

Obs: se for passagem + hospedagem, marcar os 2 

Nome Completo 

Solicitante 

 

Área Ex: Comercial, Juridico, Mkt 

Gestor direto Ex: pode ser o nome do coordenador, gerente ou diretor 

Forma Ex: ônibus/avião 

Origem Ex: partindo de GRU 

Destino Ex: chegando em GIG 

Data/Hora Ida  

Data/Hora Volta  

Ação Aqui deverá ser descrito o fundamento da viagem (evento X, 

visita ao cliente Y, etc) 

....  
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ANEXO II 

Formulário de reembolso de despesas com deslocamento 

DESLOCAMENTO (   ) / REMARCAÇÃO (   ) 

 

Nome Completo 

Solicitante 

 

Área Ex: Comercial, Juridico, Mkt 

Gestor direto Ex: pode ser o nome do coordenador, gerente ou diretor 

Forma Ex: ônibus/avião 

Data/Hora Ida  

Data/Hora Volta  

Ação Aqui deverá ser descrito o fundamento do deslocamento (evento 

X, visita ao cliente Y, etc) 

....  
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ANEXO III 

Formulário de reembolso geral  

 

Microsoft Excel 

97-2003 Worksheet  


