
C Ó D I G O  D E  É T I C A  E
N O R M A S  D E  C O N D U T A
B B T S

Comissão de Ética 



Julho de 2019

APROVAÇÃO

01/ 17

Ficha técnica:

Aprovação

Conselho de Administração

Realização

Comissão de Ética

Produção e edição

Divisão de Gestão da Marca e Governança Estratégica - Dimag

Data da última revisão: 25/04/19

Data de publicação: 01/11/19

Observação: os efeitos desse Código passam a ser válidos a
partir da data de sua publicação.

Versão 08



1 .  I N T R O D U Ç Ã O

 02/17



1.1. O Código de Ética busca definir os Princípios, Crenças e Propósitos da 
Empresa, e explicitar sua postura social face dos diferentes públicos com os 
quais interage.

1.2. As Normas de Conduta servem para orientar as ações de seus empre-
gados e colaboradores visando a aplicação dos compromissos assumidos 
no Código de Ética.

1.3. É da máxima importância que seu conteúdo oriente as relações inter-
nas e externas de todos os empregados e colaboradores, independente-
mente das suas atribuições e responsabilidades, e encontre respaldo na alta 
administração que, tanto quanto o empregado ou colaborador mais recen-
temente contratado, tem a responsabilidade de vivenciá-lo.

1.4. Nossa reputação e credibilidade são os ativos mais importantes de 
que dispomos, e os princípios éticos que orientam nossa atuação contri-
buem para a manutenção da imagem da Empresa como entidade confiá-
vel perante nossos acionistas, clientes, fornecedores, empregados e colabo-
radores em geral.

1.5. Embora o Código de Ética não tenha força de lei, sua força deriva 
justamente do fato de que ele representa um compromisso moral.

1.6. Este Código deve ser revisado anualmente ou extraordinariamente, a 
qualquer tempo.

1.7. O treinamento referente ao Código de Conduta Ética, disponível na 
Universidade Corporativa da Empresa, deverá ser realizado anualmente, ou 
à qualquer tempo, quando o mesmo sofrer alterações relevantes, por todos 
os empregados, os membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de 
Administração e Fiscal e os membros do Comitê de Auditoria, os Aprendizes 
e os Estagiários, afim de que estes registrem ciência e concordância com os 
documentos direcionadores da ética corporativa da BB Tecnologia e Servi-
ços.

1.8. Todas as áreas da empresa são responsáveis por garantir a aplicação 
do Código de Ética e das Normas de Conduta no cotidiano do trabalho.
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2 .  P Ú B L I C O  A L V O

 04/17



2.2. Neste documento, entende-se por:

I. Empregado: todo indivíduo integrante do 
quadro de provimento efetivo ou de livre provimento 
da BB Tecnologia e Serviços, com vínculo pela CLT.

II. Colaborador: todo indivíduo que contribui de 
maneira direta para a atividade fim ou meio da Empre-
sa, independentemente do vínculo. Neste grupo 
enquadram-se, mas não se limitando a, os contratados, 
fornecedores, consultores, prestadores de serviço, esta-
giários e jovem aprendiz.

2.1. O Código de Ética e as Normas de Con-
duta são aplicados:

I. A todos os empregados da Empresa, 
independente de cargo ou função;

II. Aos membros da Diretoria Executiva e 
dos Conselhos de Administração e Fiscal e 
membros de seus Comitês de Assessoramen-
tos;

III. A todos os colaboradores e a todos os 
servidores ou empregados de outros órgãos 
ou entidades da Administração Pública, ainda 
que não remunerados, que estiverem cedidos 
à BB Tecnologia e Serviços.
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3 .  C Ó D I G O  D E  É T I C A

06/17



3.1.1
A BB Tecnologia e Serviços, na 
condição de Empresa integrante 
do conglomerado Banco do Brasil, 

busca alinhar suas diretrizes estratégicas, 
missão, visão e valores às do acionista con-
trolador e assume as mesmas preocupa-
ções e orientações quanto à importância da 
ética nas organizações brasileiras, principal-
mente àquelas vinculadas ao Estado.

3.1.2
A Comissão de Ética tem por fina-
lidade balizar uma postura funcio-
nal e corporativa compatível com 

o cumprimento das Diretrizes Institucionais 
(Missão, Visão e Valores).

3.1.3
A BB Tecnologia e Serviços tem o 
compromisso de atender integral-
mente às legislações e/ou regula-

mentos aplicáveis às atividades da Empresa.

3.2.1
Pautamos a gestão da Empresa 
pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, 

transparência e eficiência.

3.2.2
Investimos prudentemente, de 
forma a atrair o investimento 
necessário para manter, melhorar 

e expandir os negócios, assegurando a 
todos os acionistas um justo retorno.

3.2.3
Divulgamos informações dos atos 
da Administração aos acionistas, 
inclusive aos minoritários, com a 

finalidade de garantir-lhes a transparência 
na condução do negócio.

3.2.4
Mantemos um sistema de Gover-
nança Corporativa para a alta 
administração, dando a necessária 

transparência ao mercado dos atos de seus 
gestores.

3.2.5
Agimos com honestidade e inte-
gridade em todos os contatos com 
administradores e funcionários do 

setor público, evitando sempre que a con-
duta possa parecer imprópria.

3.2.6
Defendemos os interesses da Em-
presa, observando sempre os mais 
elevados princípios éticos e o 

respeito às leis e normas vigentes.

3.2.7
Atendemos às solicitações do 
Poder Público, seus agentes regu-
ladores e fiscalizadores, sindicatos, 

entidades de classe e organizações não 
governamentais, com presteza, rapidez e 
transparência, sempre que razoáveis e fun-
damentadas no bem comum.

3.3.1
Zelamos pelo estabelecimento de 
um ambiente de trabalho digno e 
saudável, pautando as relações 

entre superiores hierárquicos, subordina-
dos, pares e colaboradores pelo respeito e 
pela cordialidade.

3.3.2
Repudiamos condutas que 
possam caracterizar assédio de 
qualquer natureza.

3.3.3
Asseguramos a cada empregado 
o acesso às informações pertinen-
tes à sua privacidade, bem como o 

sigilo destas informações, ressalvados os 
casos previstos em lei.

3.1. Diretrizes Institucionais

3.2. Relação com Acionistas e
com Órgãos Governamentais

3.3. Relação com Empregados
e Colaboradores
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3.3.4
Reconhecemos, aceitamos e 
respeitamos a diversidade do con-
junto de pessoas que mantém 

relacionamento com a Empresa.

3.3.5
Estimulamos a disseminação 
interna do Código de Ética, das 
Normas de Conduta e das Normas 

Internas que regulam os aspectos compor-
tamentais da organização.

3.3.6
Repudiamos práticas ilícitas, 
como suborno, extorsão, corrup-
ção, propina, lavagem de dinheiro, 

financiamento do terrorismo, em todas as 
suas formas.

3.3.7
Consideramos os impactos socio-
ambientais no planejamento de 
nossas atividades, negócios e prá-

ticas administrativas.

3.3.8
Valorizamos o diálogo, mantendo 
canais aptos a recepcionar e pro-
cessar dúvidas, denúncias, recla-

mações e sugestões, bem como preserva-
mos o anonimato.

3.4.1
Adotamos critérios de seleção, 
contratação e avaliação, de forma 
imparcial e transparente, que per-

mitam pluralidade e concorrência entre 
fornecedores.

3.4.2
Escolhemos e contratamos forne-
cedores baseando-se em critérios 
técnicos, profissionais e éticos por 

meio de processos predeterminados que 
não permitam decisões tomadas para aten-
der aos interesses pessoais do empregado 
ou colaborador e, sim, que assegurem à Em-
presa e a seus clientes a melhor relação cus-
to-benefício.

3.4.3
Requeremos, no relacionamento 
com fornecedores, resguardadas 
as limitações legais:

3.4.3.1. O cumprimento da legislação traba-
lhista, previdenciária e fiscal;

3.4.3.2. O cumprimento da legislação e das 
regulamentações relativas à prevenção e ao 
combate à corrupção;

3.4.3.3. A não utilização de trabalho infantil 
ou escravo;

3.4.3.4. A adoção de boas práticas de pre-
servação ambiental;

3.4.3.5. A não adoção de prática de atos de 
corrupção contra governos, administração 
pública, brasileira ou estrangeira, em qual-
quer uma de suas esferas.

3.4. Relação com Fornecedores

3.4.4
Requeremos das empresas forne-
cedoras de serviços, enquanto 
prestarem serviços para a BB Tec-

nologia e Serviços, que respeitem as diretri-
zes deste Código de Ética e Normas de Con-
duta.

3.4.5
Não autorizamos a realização de 
qualquer negócio em nome da BB 
Tecnologia e Serviços, de maneira 

imprópria, que configure atos criminosos ou 
ilícitos, tais como corrupção, lavagem de 
dinheiro, financiamento do terrorismo e 
fraudes.

3.4.6
Buscamos nos parceiros a identifi-
cação com a missão e diretrizes 
estratégicas da Empresa, bem 

como o comprometimento nas relações 
recíprocas.

3.4.7
Mantemos relação harmoniosa e 
transparente com fornecedores, 
de forma a garantir qualidade e 

confiabilidade nos serviços contratados.
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4 .  N O R M A S  D E  C O N D U T A
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4.1.1
Os negócios da BB Tecnologia e 
Serviços e a conduta daqueles 
abrangidos por este Código 

devem ser pautados pela justiça, pela 
honestidade, pela lealdade e pela correção. 
Temos o compromisso em combater cartel, 
fraudes, e ilicitudes em licitações e proces-
sos concorrenciais e qualquer ato contra a 
Administração Pública, seja por parte de 
nossos empregados, seja por colaboradores 
agindo em nosso nome. Não serão tolera-
dos corrupção, extorsão, suborno e ilegalida-
de em nenhuma de suas formas, nem qual-
quer desrespeito aos direitos humanos. A 
todos deve ser dado tratamento justo, igua-
litário, cordial e respeitoso, independente-
mente da posição ou cargo que ocupem. 
Não serão admitidos:

I. Discriminação ou preconceito de 
qualquer natureza, tais como relativos à 
etnia, sexo, religião, faixa etária, convicção 
política, nacionalidade, estado civil, orienta-
ção sexual ou condição especial;

II. Situações que configurem pressões, 
intimidações ou ameaças, independente-
mente do nível hierárquico dos envolvidos;

III. A prática de qualquer tipo de traba-
lho forçado, infantil ou escravo.

4.1.2
São deveres dos empregados e 
colaboradores, sem prejuízo 
daqueles estabelecidos na Conso-

lidação das Leis do Trabalho, nas Normas 
Internas da BB Tecnologia e Serviços e, no 
que couber, no Código de Conduta da Alta 
Administração Federal – CCAAF:

I. Exercer suas atribuições com quali-
dade e rendimento, evitando ações protela-

4.1. Princípios e Deveres
Funcionais Gerais

tórias;

II. Desempenhar plenamente as atribui-
ções do vínculo funcional;

III. Exercer suas atribuições de forma 
honesta, leal, digna e justa, com disponibili-
dade e atenção a todas as pessoas com as 
quais se relacionam;

IV. Prestar contas, condição essencial da 
gestão dos bens, direitos e serviços da coleti-
vidade;

V. Agir consciente de que seu trabalho é 
regido por princípios éticos que se materiali-
zam na adequada prestação dos serviços;

VI. Resistir e denunciar todas as pressões 
de superiores hierárquicos, de contratantes, 
de interessados e de outros que visem obter 
quaisquer favores ou vantagens indevidas 
em decorrência de ações imorais, ilegais ou 
não éticas;

VII. Ser assíduo e pontual ao trabalho, na 
certeza de que sua ausência ou atraso pro-
voca danos e sobrecarga a outro empregado 
ou colaborador;

VIII. Comunicar imediatamente aos seus 
superiores qualquer fato contrário aos inte-
resses da Empresa;

IX. Facilitar a fiscalização de seus atos ou 
serviços pelos órgãos competentes;

X. Apresentar-se ao serviço com vestuá-
rio compatível com o ambiente institucional 
em que atuam.

XI. Relacionar-se com clientes e colabo-
radores de forma estritamente profissional, 
preservando a isenção necessária ao desem-
penho de suas funções;

XII. Guardar sigilo sobre informações 
estratégicas e/ou relativas a fatos ou atos 
relevantes, ainda não tornadas públicas, da 
BB Tecnologia e Serviços, de seus clientes, 
prestadores de serviços e fornecedores, das 
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quais tenha conhecimento por sua atuação 
profissional, bem como zelar para que 
outros também o façam, exceto quando 
autorizado ou exigido por lei;

XIII. Cumprir e zelar pelo cumprimento 
das normas e dos controles referentes ao 
processo de prevenção e combate à lava-
gem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo;

XIV. Abster-se de procedimentos que con-
figurem a prática de lavagem de dinheiro e 
ao financiamento do terrorismo;

XV. Abster-se de facilitar a utilização da 
Empresa para prática de ilícitos;

XVI. Abster-se de relacionar com pessoas 
e/ou organizações envolvidas em atividades 
ilícitas;

XVII. Manter situação econômico-financei-
ra compatível com a ocupação e renda com-
provadas;

XVIII. Não praticar nem ser conivente com 
atos de preconceito, discriminação, ameaça, 
chantagem, falso testemunho, ou qualquer 
outro ato contrário aos princípios e compro-
missos deste Código, comprometendo-se a 
denunciar imediatamente os transgresso-
res, sempre que tiver conhecimento.

XIX. Repudiar práticas ilícitas, como 
suborno, extorsão, corrupção, propina, em 
todas as suas formas;

XX. Coibir o uso de interferência de tercei-
ros para obtenção de benefícios, vantagens 
ou para tratar de assuntos de natureza inter-
na e que, de praxe, devem ser demandados 
pelos canais internos da Empresa.

XXI. Repudiar qualquer conduta que 
suscite repulsa ou severa reprovação social e 
organizacional;

XXII.  Abster-se de pagamentos de facilita-
ção.



São deveres dos empregados e 
colaboradores, sem prejuízo 
daqueles estabelecidos na Conso-

lidação das Leis do Trabalho, nas Normas 
Internas da BB Tecnologia e Serviços e, no 
que couber, no Código de Conduta da Alta 
Administração Federal – CCAAF:

I. Exercer suas atribuições com quali-
dade e rendimento, evitando ações protela-

tórias;

II. Desempenhar plenamente as atribui-
ções do vínculo funcional;

III. Exercer suas atribuições de forma 
honesta, leal, digna e justa, com disponibili-
dade e atenção a todas as pessoas com as 
quais se relacionam;

IV. Prestar contas, condição essencial da 
gestão dos bens, direitos e serviços da coleti-
vidade;

V. Agir consciente de que seu trabalho é 
regido por princípios éticos que se materiali-
zam na adequada prestação dos serviços;

VI. Resistir e denunciar todas as pressões 
de superiores hierárquicos, de contratantes, 
de interessados e de outros que visem obter 
quaisquer favores ou vantagens indevidas 
em decorrência de ações imorais, ilegais ou 
não éticas;

VII. Ser assíduo e pontual ao trabalho, na 
certeza de que sua ausência ou atraso pro-
voca danos e sobrecarga a outro empregado 
ou colaborador;

VIII. Comunicar imediatamente aos seus 
superiores qualquer fato contrário aos inte-
resses da Empresa;

IX. Facilitar a fiscalização de seus atos ou 
serviços pelos órgãos competentes;

X. Apresentar-se ao serviço com vestuá-
rio compatível com o ambiente institucional 
em que atuam.

XI. Relacionar-se com clientes e colabo-
radores de forma estritamente profissional, 
preservando a isenção necessária ao desem-
penho de suas funções;

XII. Guardar sigilo sobre informações 
estratégicas e/ou relativas a fatos ou atos 
relevantes, ainda não tornadas públicas, da 
BB Tecnologia e Serviços, de seus clientes, 
prestadores de serviços e fornecedores, das 

quais tenha conhecimento por sua atuação 
profissional, bem como zelar para que 
outros também o façam, exceto quando 
autorizado ou exigido por lei;

XIII. Cumprir e zelar pelo cumprimento 
das normas e dos controles referentes ao 
processo de prevenção e combate à lava-
gem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo;

XIV. Abster-se de procedimentos que con-
figurem a prática de lavagem de dinheiro e 
ao financiamento do terrorismo;

XV. Abster-se de facilitar a utilização da 
Empresa para prática de ilícitos;

XVI. Abster-se de relacionar com pessoas 
e/ou organizações envolvidas em atividades 
ilícitas;

XVII. Manter situação econômico-financei-
ra compatível com a ocupação e renda com-
provadas;

XVIII. Não praticar nem ser conivente com 
atos de preconceito, discriminação, ameaça, 
chantagem, falso testemunho, ou qualquer 
outro ato contrário aos princípios e compro-
missos deste Código, comprometendo-se a 
denunciar imediatamente os transgresso-
res, sempre que tiver conhecimento.

XIX. Repudiar práticas ilícitas, como 
suborno, extorsão, corrupção, propina, em 
todas as suas formas;

XX. Coibir o uso de interferência de tercei-
ros para obtenção de benefícios, vantagens 
ou para tratar de assuntos de natureza inter-
na e que, de praxe, devem ser demandados 
pelos canais internos da Empresa.

XXI. Repudiar qualquer conduta que 
suscite repulsa ou severa reprovação social e 
organizacional;

XXII.  Abster-se de pagamentos de facilita-
ção.

4.2.1
Cabe ao empregado ou colabora-
dor em exercício na BB Tecnolo-
gia e Serviços:

I. Identificar-se com a filosofia organi-
zacional, sendo um agente facilitador e cola-
borador na implantação de mudanças 
administrativas e políticas;

II. Cumprir e fazer cumprir o Código de 
Ética e as Normas de Conduta.

III. Ser cortês, ter urbanidade, disponibi-
lidade e atenção com colegas, clientes e 
fornecedores, não alimentando discórdia e 
desentendimento.

IV. Garantir que a gestão dos contratos 
aconteça de forma a assegurar os direitos e 
deveres entre as partes, observando-se 
sempre prazos de validação dos serviços 
prestados neles vigentes, com a emissão de 
notas fiscais, assim como os pagamentos e 
eventuais prorrogações, para desta forma 
garantir a qualidade dos serviços contrata-
dos e o perfeito andamento daqueles ofere-
cidos pela Empresa;

V. Respeitar os direitos e buscar solu-
ções que atendam e satisfaçam as expecta-
tivas dos clientes, fortalecendo o relaciona-
mento entre as partes;

VI. Atender os clientes com cortesia e 
eficiência, respeitando-os em seus direitos 
de consumidor;

VII. Fornecer informações verdadeiras, 
precisas e claras, respeitando-se sempre o 
acordado e em consonância com os objeti-
vos da Empresa;

VIII. Respeitar a confidencialidade das 
informações oriundas do relacionamento 
entre a Empresa e seus clientes, vedada sua 
divulgação sem prévia autorização.

4.2. Deveres Específicos

11/ 17

Normas de Conduta

IX. Abster-se de fazer ou reproduzir 
comentários que possam prejudicar a convi-
vência harmoniosa no ambiente de traba-
lho.

X. Abster-se de fazer ou divulgar, em 
qualquer meio (interno ou externo) críticas 
ofensivas à honra ou calúnias que expo-
nham a imagem ou a honra da BB Tecnolo-
gia e Serviços, da diretoria, de superiores 
hierárquicos ou de colegas.

XI. Abster-se de conduta que possa 
caracterizar desqualificação pública, ofensa 
ou ameaça a BB Tecnologia e Serviços, da 
diretoria, de superiores hierárquicos ou de 
colegas.



Cabe ao empregado ou colabora-
dor em exercício na BB Tecnolo-
gia e Serviços:

I. Identificar-se com a filosofia organi-
zacional, sendo um agente facilitador e cola-
borador na implantação de mudanças 
administrativas e políticas;

II. Cumprir e fazer cumprir o Código de 
Ética e as Normas de Conduta.

III. Ser cortês, ter urbanidade, disponibi-
lidade e atenção com colegas, clientes e 
fornecedores, não alimentando discórdia e 
desentendimento.

IV. Garantir que a gestão dos contratos 
aconteça de forma a assegurar os direitos e 
deveres entre as partes, observando-se 
sempre prazos de validação dos serviços 
prestados neles vigentes, com a emissão de 
notas fiscais, assim como os pagamentos e 
eventuais prorrogações, para desta forma 
garantir a qualidade dos serviços contrata-
dos e o perfeito andamento daqueles ofere-
cidos pela Empresa;

V. Respeitar os direitos e buscar solu-
ções que atendam e satisfaçam as expecta-
tivas dos clientes, fortalecendo o relaciona-
mento entre as partes;

VI. Atender os clientes com cortesia e 
eficiência, respeitando-os em seus direitos 
de consumidor;

VII. Fornecer informações verdadeiras, 
precisas e claras, respeitando-se sempre o 
acordado e em consonância com os objeti-
vos da Empresa;

VIII. Respeitar a confidencialidade das 
informações oriundas do relacionamento 
entre a Empresa e seus clientes, vedada sua 
divulgação sem prévia autorização.

IX. Abster-se de fazer ou reproduzir 
comentários que possam prejudicar a convi-
vência harmoniosa no ambiente de traba-
lho.

X. Abster-se de fazer ou divulgar, em 
qualquer meio (interno ou externo) críticas 
ofensivas à honra ou calúnias que expo-
nham a imagem ou a honra da BB Tecnolo-
gia e Serviços, da diretoria, de superiores 
hierárquicos ou de colegas.

XI. Abster-se de conduta que possa 
caracterizar desqualificação pública, ofensa 
ou ameaça a BB Tecnologia e Serviços, da 
diretoria, de superiores hierárquicos ou de 
colegas.

V. Permitir que perseguições, simpatias, 
antipatias, caprichos, paixões ou interesses 
de ordem pessoal interfiram no trato com o 
público ou com os demais empregados  e 
colaboradores, independentemente da 
posição hierárquica;

VI. Nomear, designar, indicar ou influen-
ciar, direta ou indiretamente, na contratação 
de pessoal para cargo em comissão ou de 
confiança, de livre nomeação, ou ainda, 
como estagiários, cônjuge, companheiro(a), 
filhos, netos, pais, avós, tios, sobrinhos, 
irmãos, padrastos, madrastas, enteados, 
cunhados, genros, noras ou sogros.

4.3.1
É vedado ao empregado ou cola-
borador:

I. Utilizar-se de amizade, vínculo fun-
cional, facilidades, tempo, posição, influên-
cias e grau de parentesco ou outro tipo de 
relacionamento com qualquer empregado 
ou colaborador em qualquer nível hierárqui-
co para obter favores pessoais ou estabele-
cer uma rotina de trabalho diferenciada em 
relação aos demais;

II. Prejudicar deliberadamente a repu-
tação de outros empregados e colaborado-
res;

III. Fazer uso de informação privilegiada, 
obtida no exercício profissional, em benefí-
cio próprio ou de terceiros, na realização de 
negócios de qualquer natureza;

IV. Exercer quaisquer atividades profis-
sionais conflitantes com o exercício do cargo 
ou função;

4.3. Proibições

4.4.1
No ato da admissão, os emprega-
dos e colaboradores ficam obriga-
dos a declarar, em formulário pró-

prio, eventuais vínculos funcionais ou em-
pregatícios e a não ocorrência de conflito de 
interesses com o seu exercício na BB Tecno-
logia e Serviços.

4.4. Conflitos de Interesse
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4.4.2
Os empregados e colaboradores 
devem:

I.  zelar para que as atividades internas 
estejam restritas ao negócio e interesses da 
Empresa.

II. Contribuir, nas atividades diárias, 
para a manutenção do caráter laico e aparti-
dário da Empresa.

III. Zelar para que no exercício de seus 
direitos políticos não haja envolvimento do 
nome da Empresa.

4.5. Presentes, hospitalidades,
patrocínios e doações



4.5.1
Fica vedado receber, oferecer ou 
dar presentes, transporte, hospita-
lidades, quaisquer vantagens ou 

favores de ou para fornecedores ou parcei-
ros que tenham ou possam ter quaisquer 
tipos de negócios com a Empresa, em razão 
de suas atribuições.

4.5.2
Para efeito neste Código:

I. Presente também contempla 
brinde;

II. Hospitalidade também contempla: 
entretenimento, refeições e hospedagem;

III. Transporte: deslocamento usando 
qualquer meio de locomoção.

4.5.3
É permitida a participação em 
seminários, congressos e eventos 
semelhantes, desde que haja cláu-

sula contratual específica explicitando tais 
eventos.

4.5.4
Não se consideram presentes, 
para os fins deste artigo, aqueles 
que:

I. Não tenham valor comercial;

II. Sejam distribuídos de forma genera-
lizada por entidades de qualquer natureza a 
título de cortesia, propaganda, divulgação 
habitual ou por ocasião de eventos especiais 
ou datas comemorativas, desde que não 
ultrapasse o valor de R$ 100,00 (cem reais).

4.5.5
Quaisquer presentes, hospitalida-
de ou transporte recebidos em 
desacordo com as orientações 

deste Código de Ética, deverão ser devolvi-
dos, prontamente, pelo destinatário, aos 
seus respectivos remetentes acompanha-
dos de cartas de devolução.

4.5.6
No caso de destinação de presente 
que não possa ser recusado ou 
devolvido imediatamente, ou 

4.5.7
Os procedimentos para incorpora-
ção ao patrimônio da Empresa e 
destinação a programas sociais 

oficiais estão definidos na norma interna 
NI1503 - Oferecimento e recebimento de 
brindes e presentes.

porque o empregado e/ou colaborador não o 
recebeu pessoalmente, ou porque pode 
causar constrangimento se recusá-lo de ime-
diato, o presente deverá ser imediatamente 
incorporado ao patrimônio da Empresa ou 
destinado a programas sociais oficiais.
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4.5.8
A BB Tecnologia e Serviços não 
realiza doações para candidatos e 
partidos políticos, conforme 

consta no Regimento Interno da Compa-
nhia, Capítulo V – Disposições Gerais, Artigo 
15º - “É vedado a doação em dinheiro, inclu-
sive por meio de publicidade de qualquer 
espécie, a partido político e a candidato”.

4.5.9
A BBTS celebra parcerias de natu-
reza socioambiental para projetos 
que atendam exclusivamente a 

fins de interesse social. O processo está nor-
matizado por meio da NI 1502 – Convênios 
em Responsabilidade Socioambiental (RSA) 
e tem por objetivo a definição de critérios 
claros e objetivos para a seleção de projetos 
e celebração de convênios pela BBTS, de 
forma a dar máxima transparência aos seus 
processos de seleção e garantir a correta 
aplicação dos recursos orçamentários da 
Empresa. 

4.5.10
É vedada a realização de doação 
filantrópica e patrocínios a empre-
sas que constem no Cadastro de 

Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 
Impedidas – CEPIM, no Cadastro Nacional 
de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 
e no Cadastro Nacional das Empresas Puni-
das – CNEP.



5 .  D A S  D E N Ú N C I A S  E
D E S C U M P R I M E N T O S
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5.1. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, 
associação ou entidade de classe poderá provocar a apuração de transgres-
são ética imputada ao agente público ou ocorrida no exercício de suas ativi-
dades na BB Tecnologia e Serviços.
5.1.1. Entende-se por agente público, nos termos da Resolução 10, da Comis-
são de Ética Pública, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer 
outro ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, 
excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou 
entidade da Administração Pública Federal direta e indireta.

5.2. As denúncias e representações contra empregados e colaboradores 
por suposto descumprimento às normas éticas, inclusive de maneira anôni-
ma, deverão ser encaminhadas para o canal de denúncias da Empresa (ou-
vidoria@bbts.com.br). É assegurada a confidencialidade no tratamento de 
casos e outras questões sensíveis de compliance.

5.3. Eventual suspeita de ato lesivo, qualificável como corrupção, pratica-
do por pessoa jurídica contra a BB Tecnologia e Serviços ou contra a admi-
nistração pública, brasileira ou estrangeira, praticado por empregado ou 
colaborador que esteja agindo no interesse ou no benefício da BB Tecnolo-
gia e Serviços, devem ser reportados, por meio de do Canal de Denúncia 
Empresa Limpa, disponível no site da BB Tecnologia e Serviços, inclusive de 
maneira anônima.

5.4. Não serão permitidas retaliação, sanção, perseguição e/ou qualquer 
forma de constrangimento a denunciantes de boa-fé, por gestores imedia-
tos e áreas envolvidas na investigação. Atos de retaliação e denúncias feitas 
de má-fé não serão tolerados, os quais, se identificados, sujeitam os respon-
sáveis às sanções previstas na NI116 – Regulamento Disciplinar.

5.5. Todos abrangidos por este Código são responsáveis por imediata-
mente reportar, junto aos canais de denúncias disponibilizados pela BB 
Tecnologia e Serviços, toda e qualquer conduta que viole ou possa violar os 
preceitos deste Código, assim como quaisquer outras normas e políticas da 
Empresa.
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6 .  D I S P O S I Ç Õ E S  F I N A I S
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6.1. O descumprimento do Código de Ética e Normas de Conduta está 
sujeito ao Regulamento Disciplinar (NI 116).

6.2. No âmbito da BB Tecnologia e Serviços, incluindo-se as unidades 
descentralizadas, as correspondências da Comissão de Ética e de seus inte-
grantes, inclusive as eletrônicas, deverão ter tratamento específico, estando 
vetado o conhecimento do conteúdo e a abertura das mesmas por outrem, 
bem como a divulgação dos registros de remetentes e destinatários.

6.3. Os responsáveis por setores de protocolo e de distribuição de docu-
mentos e os Gerentes das unidades da Empresa devem estabelecer rotinas 
para garantir o cumprimento do previsto no item 6.1.

6.4. O descumprimento ao estabelecido nos itens 6.1 e 6.2 e à reserva dos 
procedimentos da Comissão de Ética configuram desvio ético, sem prejuízo 
de outras sanções legais.

6.5. Este Código entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho 
de Administração da BB Tecnologia e Serviços, cabendo à Comissão de 
Ética providenciar sua divulgação e zelar pelo seu cumprimento.
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