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POLÍTICA DE COMPLIANCE MASTER EXPRESS SOBRE  
ANTICORRUPÇÃO E SUBORNO  

  
  

1. SUMÁRIO   
  
Define as diretrizes sobre prevenção e combate à corrupção e suborno, conforme Lei nº 
12.846/2013.    

  
2. OBJETIVO   

  
Estabelecer padrões mínimos de comportamento dos funcionários frente a situações que possam 

envolver ou caracterizar subornos e corrupção, visando reduzir a exposição do Grupo Master Express aos 
riscos de imagem e de reputação. As regras deste documento complementam as diretrizes de conduta 
estabelecidas pelo Código de Ética e Conduta do Grupo Master Express.   

  
3. ABRANGÊNCIA   

  
Todos os membros da administração, funcionários, fornecedores, parceiros e terceiros do Grupo 
Master Express.   

  
  

4. PALAVRAS DO PRESIDENTE  
  

“Quando criei a Master e iniciei nossas atividades, eu não queria apenas uma empresa ou uma fonte 
de renda, eu queria criar algo que fosse uma referência em todas as esferas.  

Nunca quisemos ser mais do mesmo. Para que resultados positivos se o legado não fosse? Mais do 
que os fins, sempre me importaram os meios.  

Hoje, quando vemos o mar de escândalos envolvendo empresas, não posso deixar de pensar que o 
papel de uma empresa vai muito além de  

gerar receita. Como instituição, uma empresa deve respeitar não só as leis e regulamentações, mas ser 
uma referência ética e moral, multiplicando seus valores através de seus colaboradores e gerando uma 

cadeia ética, moral e sustentável.  
Hoje, após muitos anos e milhares de pessoas, ainda tratamos esses objetivos como primordiais 

dentro do Grupo e o pilar principal de nossas  
estratégias. Para nós o fim é até importante, mas jamais mais que os meios. ”  

  
  
O Grupo Master Express repudia quaisquer práticas de seus administradores e funcionários que estejam 
vinculadas a ações que favoreçam pessoas e caracterizem situações de Corrupção ou Suborno, de forma que 
todos devem garantir que situações desta natureza não sejam praticadas sob nenhuma hipótese.   
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5. DEFINIÇÕES   

  
5.1 SUBORNO  

  
É a oferta intencional, sugestão, pagamento ou autorização de pagamento a alguém para ganho 
pessoal, com a intenção de motivar desvio ativo ou passivo do dever funcional ou para garantir o 
desempenho de uma função.   

  
5.2 CORRUPÇÃO  

  
 Refere-se ao estado ou situação resultante de se disponibilizar, solicitar, autorizar, oferecer ou 
receber suborno.   

  
  

5.3 PAGAMENTO  
  
 É aqui definido de maneira ampla e não precisa ser necessariamente de natureza monetária. É 
qualquer valor, incluindo bens, serviços e, inclusive, informações.   

  
  

6. FORNECEDORES E PARCEIROS  
  
 Toda e qualquer situação de descumprimento de políticas da Organização que envolva ou 
caracterize suborno e corrupção por parte de fornecedores e/ou parceiros, devem ser informadas à 
Comissão de Compliance, que tomará as medidas disciplinares e/ou legais para cada situação.  

  
7. RESPONSABILIDADES  

  
 Todas as pessoas sujeitas a esta política estão proibidas de: Oferecer ou autorizar a oferta ou a 
sugestão de suborno; Aceitar, pagar ou receber suborno; Solicitar ou aceitar propina para influenciar 
uma decisão, obter acesso não autorizado a informações confidenciais, se comprometer ou se omitir 
a agir, independentemente de que o resultado poderia ter sido o mesmo, caso o suborno não tivesse 
ocorrido; Utilizar-se de terceiros para executar qualquer das ações acima; Utilizar-se de 
fornecedores que estejam comprovadamente envolvidos em situações de corrupção ou suborno. 
Sempre que um funcionário souber do descumprimento desta política, de tentativa de suborno ou 
qualquer envolvimento em corrupção, aplicam-se as obrigações de reporte. Denúncias relacionadas 
ao descumprimento desta política devem ser encaminhadas à Comissão de Compliance.   

 

 

  

@grupomasterexpress



 

  
8. DÚVIDAS  

  
Dúvidas sobre o teor desta política ou quaisquer situações que possam envolver corrupção ou 
suborno devem ser encaminhadas através do e-mail ouvidoria@grupomasterexpress.com.br. Em 
caso de dúvidas sobre outros meios para entrar em contato ou para realizar denuncia, poderão ser 
consultados através do nosso site na página Governança. 

 

PENALIDADES   
  
O descumprimento desta política sujeita o funcionário a ações disciplinares, incluindo a rescisão do 
contrato de trabalho e / ou medidas administrativas ou criminais, além das penalidades previstas em 
lei.  
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