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1. OBJETIVO 

Estabelecer diretrizes referentes aos processos de viagens realizadas por colaboradores da Vector, 
consultores externos e prestadores de serviços visando assegurar a sua correta utilização. 
  

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Esta Política aplica-se a todos os colaboradores e representantes da Vector. Todos, 
independentemente de nível hierárquico e função exercida, deverão obrigatoriamente respeitar as 
regras estabelecidas neste documento. 

 
3. CONTEÚDO GERAL 

 

3.1 DEFINIÇÕES 

• Agência de Viagens: Empresa contratada para prestação de serviço de intermediação e 

gerenciamento de viagens corporativas para os colaboradores. A empresa é responsável 

pela cotação, emissão de voucher para passagem área e hospedagem, juntamente com a 

emissão dos relatórios de controle. 

• No Show: Cobrança de taxa referente ao não comparecimento e ao cancelamento da 

hospedagem quando não comunicado dentro do prazo estipulado pelo hotel. 

• Viagem emergencial: Solicitação de viagem feita com 2 (dois) dias úteis ou menos de 

antecedência. 

• Viagens Corporativas: Qualquer deslocamento aéreo ou terrestre, fluvial ou marítimo com 

raio igual ou superior a 100 (cem) km da base de lotação, ou deslocamentos com 

necessidade de hospedagem, considerando os limites de despesas da área metropolitana. 

• Viagens de Longa Duração: Viagens que tenham duração superior a 15 dias. 

• LUX: Sistema de Gestão Corporativa utilizado pela Vector. 

• Funções Administrativas: Atividades executadas por colaboradores do Administrativo, RH, 

SESMT, Departamento Pessoal, Supervisores e Suporte Operacional. 

• Funções de Gestão: Atividades executadas por colaboradores com cargos de 

Coordenadores, Gerentes e Diretores. 

 

3.2 SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

• ADV – Adiantamento para Despesas de Viagens. 

• RDV – Relatório de Prestação de Contas de Viagens. 

 

3.3 REFERÊNCIAS 

3.3.1 Código de Ética – Vector. 

3.3.2 Política de Brindes, Presentes e outras Hospitalidades. 

3.3.3 Planejamento Orçamentário Anual – Vector. 
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4. CONCEITOS BÁSICOS 

 

4.1 Caracteriza-se uma viagem quando o colaborador necessita se deslocar, a fim de exercer alguma 
demanda da empresa em outras localidades, em um raio superior a 100 km do seu habitual local de 
trabalho (exceto em casos que haja limite inferior expressamente definido em acordo coletivo). 
 
4.2 Os tipos de demandas que usualmente podem ocasionar uma viagem são: execução de serviços, 
projetos, treinamentos, seminários, congressos, reuniões, exames periódicos, acordo coletivo, 
auditorias, audiências, prospecção e implantação de novos negócios, dentre outros.  
 
4.3 A necessidade da viagem deverá ser previamente aprovada pelo Diretor da área e pela 
Presidência. Somente após esta aprovação é que os tramites de solicitação de passagens, 
hospedagens e adiantamentos para despesas de viagens devem ser iniciados. 
 
5. CONTEÚDO ESPECÍFICO 

 

 As funções e cargos elegíveis para a realização de viagens corporativas são:  
 

• Colaboradores das áreas de suporte administrativo e operacional, supervisores, 
coordenadores, gerentes, diretores, sócios, consultores externos e prestadores de serviços. 

 

• Considerando que a Política de Segurança da Informação não permite o compartilhamento 
de acessos (usuários e senhas) aos sistemas corporativos, em casos de afastamentos ou 
ausências prolongadas, o gestor deverá solicitar a transferência temporária da estratégia de 
aprovação de viagem para outro colaborador. 

 
5.1. GASTOS EM VIAGENS 

 

5.1.1 Os gastos em viagens podem ser considerados reembolsáveis e não reembolsáveis: 
 

• Gastos Reembolsáveis: Passagens (exceto as aéreas), alimentação, hospedagem, 
condução, estacionamento, pedágio e lavanderia, esta última, apenas quando a viagem for 
superior a 7 (sete) dias de permanência. 
 

• Gastos não Reembolsáveis: Passagens aéreas, despesas pessoais como compra de roupas, 
bagagem, cigarros, revistas, bebidas alcoólicas, remédios, doações e presentes, além de 
gorjetas, materiais para aplicação em serviços, locação de veículos, frete, combustível, entre 
outras não enquadradas no rol das despesas reembolsáveis. 
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5.2 SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM 

 

5.2.1 Para toda viagem de colaborador da Vector deverá ser solicitado o Adiantamento de Viagens 

(ADV) via formulário específico, ao Setor de Viagens da Área Administrativa, que poderá ser enviado 

por e-mail. A aprovação da viagem será realizada pelo Gerente do Colaborador e pelo CEO ou Diretor 

Adm. Financeiro, conforme a área solicitante. A solicitação de Adiantamento de Viagem (ADV) é 

facultativa para os Gerentes, Diretores e Sócios, para os demais cargos, é obrigatória.  

 

5.2.2 É vetado a qualquer colaborador ou contratado (consultores externos e prestadores de 

serviços), viajar sem autorização prévia do seu gestor ou gestor do contrato, respectivamente.  

 

5.2.3 A disponibilidade de recurso disponível para Adiantamento de Viagens (ADV) obedecerá ao 

Planejamento Orçamentário da Vector.   

 

5.2.4 É vetado o uso do valor do Adiantamento de Viagem (ADV) para compras de materiais ou 

serviços que não se caracterizem como despesas de viagens. Caso isso ocorra, a prestação será 

reprovada.  

 

5.2.5 O colaborador só poderá ter 01 (um) Adiantamento de Viagem (ADV) em aberto.  

 

5.2.6 É vetada a criação de mais de um ADV para o mesmo período de viagem. Caso o colaborador 

necessite ficar mais dias do que o previsto, deve solicitar outra ADV informando o novo período. 

 

5.2.7 Não é permitido que estagiários e aprendizes realizem viagem pela empresa. 

 

5.2.8 O Adiantamento para Despesa com Viagem será depositado na conta corrente do colaborador 

em até 3 (três) dias úteis após a aprovação da viagem e solicitação do pagamento no Sistema LUX. 

 

5.2.9 Os valores diários disponíveis para alimentação, dos colaboradores pertencentes às funções 

Administrativas e funções de Gestão (exceto Diretoria) e Diretoria será definido conforme tabela 

abaixo. Valores acima do limite especificado, deverão ser justificados no verso do comprovante da 

despesa e aprovado pelo CEO ou Dir. Adm. Financeiro, conforme a área: 

 

Funções 
Valor Limite por 

Colaborador 
(Alimentação) 

Funções Administrativas R$ 60,00 

Funções de Gestão R$ 60,00 

Funções de Gestão – Diretoria R$ 80,00 

 
5.2.10 Os colaboradores que se hospedarem em Flats ou hotéis que não forneçam café da manhã, 
terão direito ao adiantamento adicional de R$ 20,00 que será somado ao valor da tabela acima.  
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5.3 PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS 

 

5.3.1. Somente estão autorizadas solicitações de passagens aéreas para deslocamentos superiores 
a 400 (quatrocentos) km.   
 
5.3.1.1. Exceto nos casos de solicitações para Diretoria, onde são permitidos deslocamentos aéreos 
inferiores à 400 (quatrocentos) km.   
 
5.3.1.2. Para deslocamentos inferiores, o próprio colaborador deve providenciar a compra da 
passagem de transporte rodoviário. O custeio dessa passagem deverá ser tratado através do 
processo de Adiantamento de Viagens e posterior Prestação de Contas de Viagens. 
 
5.3.2 Todas as passagens aéreas deverão ser solicitadas através do Sistema de Viagens da Agência 
contratada. Vale ressaltar que a escolha da companhia aérea e do voo deverá considerar sempre a 
melhor opção que esteja em conformidade com esta Política, levando em considerações a relação 
custo-benefício, avaliando preço, horários e conexões. 
 
5.3.3 As viagens com necessidade de passagem aérea deverão ser solicitadas no Sistema de Viagem 
com no mínimo 7 (sete) dias corridos antes da data da viagem. Solicitações inferiores a 7 (sete) dias 
e Viagens Emergenciais só serão acatadas pela área de Administrativa e Agência de Viagens se 
forem devidamente justificadas e aprovadas pelo CEO ou Diretor Adm. Financeiro e Presidência, 
cumulativamente.  
 
5.3.4 Para viagens aéreas o colaborador terá direito, além da bagagem de mão, ao serviço de 
despacho de 1 (uma) bagagem dentro dos padrões estabelecidos pelas companhias áreas (Regras 
de despacho de bagagens). Caso necessário, a inclusão desse serviço deve ocorrer obrigatoriamente 
durante a solicitação/emissão do bilhete da passagem aérea. Caso a solicitação ocorra após a 
emissão da passagem, a tarifa cobrada referente ao despacho da mala não poderá ser reembolsada 
na RDV.   
 
5.3.5 É vetado à Agência de Viagens contratar tarifas Premium ou serviços opcionais, exceto para 
viagens dos Sócios ou situações excepcionais devidamente autorizadas pelo CEO ou Diretor Adm. 
Financeiro e Presidência, cumulativamente. 
 
5.3.6 Remarcações de passagens aéreas incorrem em um custo adicional para a empresa que em 
algumas situações pode mais que dobrar o valor da despesa. Para mitigar este risco, só serão 
acatadas solicitações de remarcações com autorização via email do CEO ou Diretor Adm. Financeiro, 
com cópia para Presidência, onde o mesmo autorize o valor adicional decorrente desta remarcação. 
 
5.3.7. A solicitação para viagens internacionais somente será efetivada com a prévia aprovação da 
Presidência. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

POLÍTICA 
Data da Revisão:  

01/11/2018 

Número:  

POL - 04  

Localizador:  

ADM - 01 
Revisão:  

01  

Pagina:  

5/4 
Data para Revalidação: 

01/11/2020  
Título: Política de Viagens  Área Emitente: Presidência 

Elaborador: Jeferson Ferreira 
Cargo: Dir. Adm. Financeiro 

Aprovador: Comitê de Políticas Vector  

 

 

5.4 HOSPEDAGENS 

 

5.4.1 Todas as hospedagens deverão ser solicitadas através do Sistema de Viagens da Agência 
contratada. Em situações excepcionais, onde os hotéis ou pousadas não aceitem faturar para a 
Empresa ou Agência, o valor para este gasto poderá ser solicitado via ADV, para posterior prestação 
de contas. 
 
5.4.2 As viagens que necessitem apenas de hospedagem poderão ser solicitadas no Sistema de 
Viagens com até 3 (três) dias úteis de antecedência à data da viagem. Em casos emergenciais, as 
hospedagens poderão ser solicitadas com 2 (dois) dias úteis ou menos de antecedência à data da 
viagem (sujeito a disponibilidade de processamento). Tais exceções deverão ser aprovadas pelo 
CEO ou Dir. Adm. Financeiro e Presidência, cumulativamente.  
 
5.4.3 Os valores das hospedagens serão selecionados considerando os limites máximos 
estabelecidos (tabela abaixo), padrões de qualidade aceitáveis e cuja localização seja mais próxima 
do local de trabalho.  
 

Funções 
Valor Limite por 

Colaborador 
(Diária) 

Funções Administrativas R$ 200,00 

Funções de Gestão R$ 250,00 

Funções de Gestão – Diretoria R$ 350,00 

 
Nota: A Diretoria poderá autorizar ultrapassar o limite estabelecido em situações específicas de 
interesse corporativo por demanda dos clientes, sócios e/ou mercado.  
 
5.4.4. Os padrões de qualidade aceitáveis incluem instalações limpas, seguras e distantes de áreas 
que ofereçam risco à segurança. 
   
5.5 VIAGEM COM VEÍCULOS 

 

5.5.1 Não será devida nenhuma gratificação adicional aos colaboradores que eventualmente viajarem 
em veículos.  
 
5.5.2 Os gastos com combustíveis não poderão ser ressarcidos via Prestação de Contas de Viagens 
(RDV), devendo o reembolso ser solicitado via ressarcimento de despesas, diretamente à Área 
Administrativa.  
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5.6 CONDUÇÃO / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

 

5.6.1 O serviço de transporte corporativo deve ser solicitado pelo aplicativo disponibilizado pela 
empresa credenciada à Vector (Ex: Uber, 99Pop, Cooperativas de Taxi, etc), para o qual o 
colaborador deve antes da viagem se habilitar. Somente nos locais onde o serviço não estiver 
disponível, é permitido a utilização de táxis que não sejam credenciados, porém o colaborador deve 
seguir as regras de prestação de contas (RDV) quando o táxi for pago pelo viajante. O colaborador 
deve sempre optar pelo tipo de transporte com menor custo, seja no aplicativo disponibilizado ou na 
utilização direta, caso o serviço não esteja disponível.  
 
5.6.2 O colaborador só poderá solicitar locação de veículos em casos da prévia comprovação da 
necessidade de deslocamentos constantes durante o período da viagem ou em situação na qual a 
região não forneça ligações rodoviárias entre as cidades por outro meio de transporte. Essa 
solicitação deve ser aprovada previamente pelo CEO ou Dir. Adm. Financeiro, e Presidência, e 
realizada para a área Administrativa com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias.  
 
5.6.3 O colaborador deve observar e cumprir as leis de trânsito local vigentes, sendo que qualquer 
infração será de responsabilidade do mesmo. 
 
 
5.7 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM 

 

5.7.1 Todas as viagens corporativas que possuam alguma despesa paga pelo viajante ou que 
possuam adiantamento financeiro deverão ter a prestação de contas realizada.  
 
5.7.2 Todos os comprovantes de despesas referentes à Prestação de Contas de uma viagem devem 
estar dentro do período da viagem solicitada, desta forma, não serão aceitos documentos com data 
de emissão que esteja fora do período correspondente.  
 
5.7.3. O colaborador e/ou solicitante responsável deverá prestar contas de toda despesa inclusive do 
transporte corporativo, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após a data do final da viagem. Caso 
o colaborador não efetue o lançamento da prestação de contas no prazo, o mesmo estará 
automaticamente bloqueado para efetuar novas solicitações e só será desbloqueado quando 
regularizar as pendências. Para a prestação de contas do Transporte Corporativo será necessário o 
anexo do e-mail enviado pela empresa parceira, informando número, a rota e o valor total da viagem. 
 
5.7.4 Toda documentação relativa à prestação de contas deverá ser anexada ao Relatório Prestação 
de Contas de Viagens (RDV) e encaminhado à área Administrativa para validação.  
 
5.7.5 Os documentos que comprovam as despesas deverão ser Notas Fiscais ou Cupons Fiscais. 
 
5.7.5.1 Em caso furto ou roubo dos comprovantes, o viajante deverá anexar cópia do RO (Registro 
de Ocorrência) com a justificativa do ocorrido e os valores devem ser aprovados pelo gestor 
responsável.  
 
5.7.5.2 Em caso de perda dos comprovantes, o viajante deverá realizar a devolução do valor integral 
na conta da empresa e anexar o comprovante de depósito no Relatório de Prestação de Contas de 
Viagens.  
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5.7.5.3. Quando os recibos anexados no sistema estiverem ilegíveis ou não obedecerem à 
padronização, a solicitação será rejeitada. Neste caso, o colaborador precisará ajustar a solicitação, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e anexar um recibo legível e padronizado. Caso o colaborador 
não possua um recibo dentro dos padrões estabelecidos neste regulamento ou não cumpra o 
determinado no prazo fixado, a despesa não será reembolsada. 
 
5.7.6 É obrigatória a devolução de todos os valores não usados e/ou de valores cuja comprovação 
efetiva não possa ser realizada.  A devolução deverá ser realizada através de depósito bancário na 
conta da empresa, devendo ser anexado o comprovante de depósito no Relatório de Prestação de 
Contas de Viagens (RDV). Os depósitos realizados somente serão considerados após confirmação 
de compensação bancária.  
 
5.7.7 Caso o colaborador possua valor a receber, o prazo será de 3 (três) dias úteis após a conclusão 
da tratativa da prestação de contas e lançamento no Sistema Lux. 
 
5.7.8 Em situações excepcionais e devidamente autorizadas pelo CEO ou Diretor Adm. Financeiro, 
conforme a área, poderão ser realizados descontos em folha de pagamento dos valores de 
adiantamentos que não foram utilizados/prestado conta e que não foram devolvidos através de 
depósito bancário na conta da Vector, no prazo previsto nesta Política.  
 
5.7.9 A Prestação de Contas de prestadores de serviços contratados (consultores externos, por 
exemplo) será realizada mediante apresentação de documentos comprobatórios e emissão de Nota 
de Débito, com a aprovação do Gestor do respectivo Contrato e deverá seguir o Processo de RDV. 
 
5.7.10 Os Colaboradores com pendências em suas Prestações de Contas de Viagens (RDV) ficarão 
impossibilitados de realizar novas solicitações de viagens. 
 
5.7.11 Os Colaboradores hospedados em Flats poderão incluir na prestação de contas o valor da 
lavagem de enxoval, quando obrigatório no checkout.  
 
 
5.8 CANCELAMENTO DE VIAGEM 

 

5.8.1. O colaborador deverá imediatamente comunicar o cancelamento ao setor de Viagens da Área 
Administrativa, via e-mail, que deverá providenciar o cancelamento da Passagem e Hospedagem 
junto a Agência de Viagens.  
 
5.8.2. A solicitação de cancelamento de passagens aéreas deve ser feita até 30 (trinta) minutos após 
a emissão do voucher pela Agência de Viagens, pois, nesse caso, há possibilidade de cancelamento 
sem ônus financeiro para a empresa, desde que não tenha sido realizado o check-in.  
 
5.8.2.1. O bilhete não utilizado fica disponível à empresa para solicitação de reembolso junto à 
Companhia Aérea.  
 
5.8.3. O cancelamento de reserva de hotel deve obedecer ao prazo estipulado no voucher emitido 
pela Agência de Viagens. Cancelamentos feitos fora desse prazo geram cobrança de “no show” e o 
pagamento será de responsabilidade da área do colaborador em viagem.  
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5.8.4. No caso de recebimento do adiantamento (ADV), o colaborador, deverá realizar o depósito do 
valor recebido em até 2 (dois) dias úteis, devendo neste caso proceder com o processo de Prestação 
de Contas de Viagem, anexando o comprovante do depósito realizado.    
 
 
5.9 CADASTRO DE VIAJANTES 

 

5.9.1 A emissão de passagens e hospedagens somente poderá ser realizada para viajantes 
previamente cadastrados no Sistema da Agência de Viagens contratada pela Vector. A solicitação 
de cadastro deverá ser realizada pelo Gestor da área demandante, para o setor de Viagens da área 
Administrativa. 
 

5.9.2 Para consultores e prestadores de serviço, fica válido o cadastro pelo período máximo de 3 
(três) meses. Após esse prazo, o mesmo deverá ser bloqueado no Sistema de Viagens. 
 

5.9.3 Colaboradores demitidos deverão ser imediatamente bloqueados no Sistema da Agência de 
Viagens pela área Administrativa. 
 
 
5.10 TRATAMENTO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 

 

As situações excepcionais, não previstas nesta Política, devem ser aprovadas formalmente pela 

Presidência, devendo ser anexadas ao processo de viagens para futuras auditorias. 

 

6. ANEXOS 

 

- Regra de Despacho de Bagagem. 

- Formulário de Adiantamento para Despesas de Viagens (ADV). 

- Formulário de Prestação de Contas de Viagens (RDV). 

- Formulário Cadastro de Viajantes. 

- Autorização para Desconto em Folha de Pagamento. 


