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1. ÁREA RESPONSÁVEL

1.1 Gerência Executiva de Riscos, Compliance e Proteção de Dados.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Esta política orienta o comportamento da BB Tecnologia e Serviços, considerando as necessidades 
específicas e os aspectos legais e regulamentares a que a BBTS está sujeita.

3. OBJETIVO

3.1 Esta política tem como objetivo estabelecer diretrizes e orientações para o desenvolvimento e a 
manutenção de práticas de prevenção, monitoramento e combate à lavagem de dinheiro, e ao 
financiamento do terrorismo, a serem observadas na condução dos negócios e atividades operacionais da 
BB Tecnologia e Serviços (BBTS), garantindo integridade, transparência, conformidade nos processos da 
Empresa e proteção contra riscos de responsabilidade referentes à lavagem de dinheiro e financiamento 
do terrorismo. 
3.2  O cumprimento desta Política é fundamental para manutenção da reputação dos negócios e 
atividades da Empresa.

4. REGULAMENTAÇÃO

4.1 A presente Política tem como principais referenciais normativos:

4.1.1. Lei 9.613/98 (Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro).

4.1.2. Lei 13.260/16 (Lei Antiterrorismo)

4.1.3. Código de Ética e Normas de Conduta da BB Tecnologia e Serviços.

4.1.4. Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do 
Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil.

5. PERIODICIDADE DA REVISÃO

5.1 Esta Política deverá ser revisada no mínimo anualmente ou, extraordinariamente, a qualquer 
tempo, sendo submetida às instâncias competentes, conforme previsão estatutária, para deliberação.
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6. CONCEITOS

6.1 Administração pública: órgãos e entidades que desempenham a atividade administrativa do 
Estado, em qualquer das esferas Federal; Estadual, inclusive o Distrito Federal; e Municipal.
6.2  Administração pública estrangeira: órgãos e entidades estatais ou representações diplomáticas 
de país estrangeiro, de qualquer nível ou esfera de governo, bem como as pessoas jurídicas controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro.
6.3  Due Diligence: consiste na análise investigativa de informações de uma organização com o 
objetivo de identificar riscos e oportunidades para a realização de transação negocial.

7. ENUNCIADOS

7.1 Repudiamos e não toleramos práticas de atos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo 
e quaisquer outros ilícitos.

7.2 Sujeitamos a medidas disciplinares, empregados, incluindo membros da alta administração, quando 
envolvidos em atos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

7.3 Prevenimos as práticas de lavagem de dinheiro e de financiamento do terrorismo na realização de 
negócios no País e no exterior, em consonância com a legislação nacional e com a legislação vigente em 
cada país onde atuamos, e com as legislações de alcance transnacional.

7.4 Atuamos em consonância com as orientações do controlador — Banco do Brasil — no que diz 
respeito, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, bem como adotamos práticas e 
processos julgados adequados e pertinentes ao nosso negócio, observada a legislação vigente.

7.5 Participamos de programas relativos à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo, para treinamento dos nossos empregados.

7.6 Adotamos procedimentos no desenvolvimento de produtos e serviços para inibir sua utilização para 
práticas ilícitas ligadas, à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, indicando ao nosso 
controlador as operações que possam estar relacionadas àqueles crimes identificadas em nossos 
negócios.

7.7 Adotamos procedimentos para mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do 
terrorismo, de acordo com a atividade e agentes envolvidos.

7.8 Não admitimos a realização de negócios com pessoas anônimas ou vinculadas a titulares fictícios.

7.9 Adotamos princípios e práticas contábeis e de gestão administrativa e financeira, que obedecem às 
Leis, normas e regulamentos vigentes, garantindo que as Demonstrações Financeiras da BBTS reflitam 
com rigor e clareza as transações efetuadas pela Empresa.

7.10 Adotamos medidas de caráter restritivo quanto à realização de negócios e à manutenção de 
relacionamento negocial com cliente, parceiro ou fornecedor quando as circunstâncias revelam evidências 
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de envolvimento em atos que possam estar ligados à lavagem de dinheiro, e ao financiamento do 
terrorismo, observada a legislação vigente.

7.11 Consideramos, na manutenção de relação de negócios com parceiros e fornecedores, a existência 
de mecanismos para prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo exigindo 
formalmente o cumprimento de suas atividades com base na ética e na responsabilidade social e 
ambiental.

7.12 Solicitamos que nossos fornecedores adotem critérios para contratação e acompanhamento da 
conduta de seus funcionários, com foco na prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo.

7.13 Adotamos procedimento de due diligence previamente às contratações e às parcerias, além de 
adotar diretrizes na fiscalização contratual buscando mitigação dos riscos de lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo. 

7.14 Adotamos procedimentos de diligências em eventuais processos de fusões, aquisições e 
reestruturações societárias, de acordo com a complexidade de cada caso, contemplando a averiguação de 
histórico de corrupção e outras condutas ilegais ou antiéticas, a fim de identificar a prática de qualquer ato 
ou omissão que possam causar danos à administração pública, nacional ou estrangeira.

7.15 Vedamos qualquer tipo de doação e financiamento a partidos políticos ou candidatos a cargos 
públicos. 

7.16 Mantemos canais específicos para recebimento de denúncias, e preservamos anônima a identidade 
dos denunciantes.

7.17 Repudiamos quaisquer atos de represália ou retaliação intentados contra denunciantes de boa-fé 
que optem por identificar-se. 

7.18 Adotamos medidas de proteção a empregados denunciantes de boa-fé em relação a fatos 
decorrentes da denúncia.

7.19 Comunicamos à área competente do controlador — Banco do Brasil, e às autoridades 
competentes, as operações detectadas no nosso monitoramento que, na forma da legislação vigente, 
possam caracterizar indício de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

7.20 Colaboramos com os poderes públicos em apurações relacionadas a atos lesivos à administração 
pública que decorram de nossas atividades, observada a legislação vigente.

7.21 Adotamos critérios para a contratação e conduta dos empregados, com foco na prevenção e 
combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

7.22 Mantemos treinamento específico sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo com revisão periódica, cuja realização é obrigatória a todos os empregados.

7.23 Condicionamos a contratação de serviço terceirizado relacionado à atividade de correspondente 
bancário à existência, no âmbito das empresas contratadas, de instrução acerca dos procedimentos de 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo existentes na BBTS. 
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7.24 Solicitamos que os correspondentes bancários que prestam serviços à BBTS realizem capacitação 
em prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

7.25 A alta administração se compromete com a efetividade e a melhoria contínua da política, dos 
procedimentos e dos controles internos relacionados com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao 
financiamento do terrorismo.

7.26 Divulgamos a política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo tanto interna quanto externamente, e para parceiros e prestadores de serviços terceirizados e 
demais terceiros com os quais mantemos relação de negócios.

7.27 Conduzimos, de forma sigilosa, os processos de registro, análise e comunicação de operações 
financeiras com indícios de lavagem de dinheiro ou de financiamento do terrorismo às autoridades 
competentes, inclusive em relação aos clientes. 

7.28 Submetemos, periodicamente, o programa de Compliance, que abrange os controles relacionados 
ao combate e prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, à avaliação de entidade 
externa responsável pela certificação do processo de gestão de riscos e controles.

8. APROVAÇÃO

8.1 Instância deliberativa competente: Conselho de Administração.

8.2 Data da última revisão: 25/03/2022.
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