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1. ÁREA(S) RESPONSÁVEL(IS)

1.1. Gerência de Relacionamento (Gerel).

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Esta política orienta o comportamento da BB Tecnologia e Serviços no relacionamento com clientes e 
usuários de produtos e serviços e na condução de suas atividades com observância de princípios da 
ética, responsabilidade, transparência e diligência.

3. REGULAMENTAÇÃO

3.1 A presente Política tem como principais referenciais normativos:

 Lei nº 9.613/98 (Lei de Prevenção à lavagem de Dinheiro).

 Lei n° 12.846/13 (Lei Anticorrupção Brasileira).

 Lei n° 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos).

 Lei n° 13.303/16 (Lei das Estatais).

 Código de Conduta Ética da BB Tecnologia e Serviços.

 Política Anticorrupção da BB Tecnologia e Serviços.

 Programa de Integridade da BB Tecnologia e Serviços.

 Programa de Compliance da BB Tecnologia e Serviços.

 Resolução Bacen 4539 – Política de Relacionamento com Clientes e Usuários.

4. PERIODICIDADE DE REVISÃO

4.1 A revisão desta Política deverá ser anualmente ou, extraordinariamente, a qualquer tempo – 
observando eventuais alterações feitas à Política específica de Relacionamento com Clientes e 
Usuários de Produtos e Serviços do Banco do Brasil S.A. – sendo submetida às instâncias 
competentes, conforme previsão estatutária, para deliberação.
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5. INTRODUÇÃO

5.1 Objeto: esta Política orienta o comportamento da BB Tecnologia e Serviços no relacionamento com 
clientes e usuários de produtos e serviços e na condução de suas atividades com observância de 
princípios de ética, responsabilidade, transparência e diligência, propiciando a convergência de 
interesses e a consolidação de imagem institucional de credibilidade, segurança e competência.

5.2 Conceitos: para fins de aplicação desta Política, entende-se por:

5.2.1 Clientes e Usuários: todo e qualquer cliente ou usuário, pessoa jurídica, que possa adquirir, 
contratar ou usar ou que tenha usado, contratado ou adquirido qualquer produto ou serviço, 
oferecido ou distribuído pela BBTS.

6. ENUNCIADOS

6.1 Proporcionamos a melhor experiência para os nossos clientes na oferta de produtos e serviços que 
agregem valor nos negócios, com eficiência e qualidade na entrega.

6.2 Oferecemos produtos e serviços adequados às necessidades de clientes e usuários de cada 
segmento de mercado, com inovação, qualidade, segurança e tempestividade, sem condicionar o 
fornecimento de produtos ou serviços ao fornecimento de outro produto ou serviço;

6.3 Promovemos um modelo de relacionamento cooperativo e justo com clientes e usuários;

6.4 Oferecemos tratamento digno, cortês e equitativo respeitando os interesses e os diretos dos clientes e 
usuários;

6.5 Oferecemos orientações e informações claras, confiáveis e oportunas, para permitir aos clientes a 
melhor decisão nos negócios, considerando o seu perfil e atividade econômica;

6.6 Asseguramos o sigilo das informações bancárias e institucionais, ressalvados os casos previstos em 
lei;

6.7 Respeitamos a vontade dos clientes com interesse na extinção da relação contratual relativa a 
produtos e serviços;

6.8 Estimulamos a comunicação dos clientes e usuários com a Empresa e consideramos suas 
manifestações no desenvolvimento e melhoria das soluções em produtos, serviços e relacionamento, 
propiciando a convergência de interesses e a consolidação de imagem institucional de credibilidade, 
segurança e competência;

6.9 Priorizamos o diálogo e buscamos a solução das demandas de clientes e usuários de forma rápida e 
precisa visando garantir a sua satisfação com nossos produtos e serviços, sem ter que recorrer a 
órgãos externos;
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6.10 Construímos relações comerciais sustentáveis garantindo benefícios mútuos entre a BBTS e 
clientes, com intuito de proporcionar a melhor experiência  para nossos cliente gerando eficiência 
operacional e a melhoria contínua dos produtos e serviços fornecidos;

6.11 Comprometemo-nos á definir informações e exigências claras e adequadas, de tal maneira que o 
cliente saiba, com total clareza, o que será objeto do negócio e as condições a serem pactuadas entre 
as partes.

7. APROVAÇÃO

7.1 Instância deliberativa competente: Conselho de Administração da BB Tecnologia e Serviços

7.2 Data da criação: 25/07/2019
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