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Apresentação

Diretoria Executiva Conselho de Administração

Cientes da responsabilidade da BB Tecnologia e Serviços (BBTS) perante a 
sociedade, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração reforçam o 
apoio ao Programa de Compliance.

O Programa de Compliance da BBTS tem por finalidade disseminar 
diretrizes voltadas para o atingimento do estado de conformidade e 
sustentabilidade dos negócios, possibilitando o aumento da prevenção de 
atos ilícitos, redução de perdas financeiras e de danos à reputação da 
instituição.

O Programa foi elaborado em consonância com o nosso propósito, crença, 
valores e Código de Ética e Normas de Conduta, serve como guia para 
transmitir as nossas diretrizes para prevenir, detectar e corrigir atos de 
corrupção e práticas divergentes de leis, regulamentos, políticas e normas, 
ganhando relevância como instrumento de governança corporativa.

Nosso comprometimento com conformidade, ética, integridade e 
sustentabilidade está expresso neste documento e temos a certeza de que 
estes princípios são vivenciados por todos os stakeholders que formam a 
BBTS: administradores, empregados, prestadores de serviços, terceirizados, 
fornecedores e clientes.

Cada um de nós é responsável pelo compliance e integridade, garantindo 
um ambiente de trabalho seguro, saudável, digno e estimulante. Atuar em 
conformidade e dentro da legalidade, além de denunciar situações que 
possam configurar corrupção, lavagem de dinheiro e financiamento ao 
terrorismo, demonstra cidadania e compromisso com a Empresa e a 
Sociedade.

Seja responsável e dê o exemplo!
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Compliance na BBTS

A palavra Compliance deriva do verbo inglês ‘to comply”, que significa estar 
em conformidade com leis, normas e regulamentos a qual a BBTS se sub-
mete. Estar em compliance também implica em obedecer a valores com-
portamentais relacionados a ética e integridade.

O compromisso com conformidade, melhores práticas de governança cor-
porativa, ética e integridade, tem como base nossos valores, propósito, 
crença e Código de Ética e Normas de Conduta

Crença:

Acreditamos que, com criatividade e atitude, podemos 
encontrar solução para tudo.

Valores:

Empatia
Ética

Simplicidade

Senso de Dono
Versatilidade

Inovação

Propósito:

Conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da 
sociedade.

A BBTS é uma empresa certificada na norma de diretrizes DSC 10.000 – 
Diretrizes para o Sistema de Compliance, que especifica mecanismos de 
prevenção e detecção de atos ilícitos e/ou contrários aos princípios da ética 
e integridade e aos requisitos legais.
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Programa de Compliance BBTS

O Programa de Compliance da BBTS confere a credibilidade necessária para 

evidenciar seu posicionamento ético e as práticas responsáveis e sustentáveis na 

condução dos negócios, sendo composto por orientadores que pautam as 

atividades operacionais e de negócios, sustentados pelos pilares da prevenção, 

detecção e correção de desvios em relação às leis, normas, regulamentos e ao 

Código de Ética e Normas de Conduta.

É importante destacar que o Programa de Compliance envolve toda a BBTS na 

missão de assegurar o efetivo gerenciamento do risco de conformidade e o 

fortalecimento do sistema de controles internos, contribuindo para: mitigação de 

riscos nos negócios; disseminação da cultura de controles internos e compliance; 

inibição de atos ilícitos; redução de perdas financeiras e prevenção de danos à 

reputação.

Assim, sua aplicação é responsabilidade de todos – empregados (sem distinção da 

função exercida), estagiários, colaboradores, prestadores de serviço, parceiros, 

clientes e fornecedores, aplicando-se também às unidades descentralizadas. De 

acordo com esta premissa, todos devem reportar qualquer atividade ou negócio 

caso identifique uma situação potencialmente suspeita ou ilegal.

A Gerência Executiva de Riscos, Compliance e Proteção de Dados – Geric, é a 

responsável pelo monitoramento, avaliação, apuração e reporte do estado de 

conformidade (compliance) da BBTS.

O Programa de Compliance também contempla o previsto no art. 42, do Decreto 

8.420/2015, que regulamentou a Lei nº 12.846/2013, batizada de Lei Anticorrupção. 

Este Decreto apresenta os parâmetros que devem compor um Programa de 

Integridade e o define, no âmbito das pessoas jurídicas, como o conjunto de 

mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 

denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, 

políticas e diretrizes, com objetivo de detectar e sanar desvios praticados contra a 

Administração Pública, nacional ou estrangeira.

Inspirando-se em boas práticas e no Programa de Compliance do Banco do Brasil, 

nosso controlador, o Programa de Compliance da BBTS está estruturado em treze 

orientadores: Comprometimento e Apoio da Alta Administração; Avaliação de 

Riscos e Monitoramento Regulatório; Código de Ética, Normas de Conduta, 

Políticas e Práticas de Integridade; Treinamento e Comunicação; Due Diligence e 

Procedimentos para Prevenir Fraudes e Ilícitos; Controles Internos; Canal de 

Denúncias, Investigação Interna e Gestão das Consequências; Monitoramento do 

Programa; Diversidade e Inclusão; Saúde e Segurança do Trabalho; Ambiental, 

Social e Governança (ASG); e Relacionamento com a Imprensa.
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O Programa de Compliance é patrocinado pela Diretoria Executiva e 
Conselho de Administração, fortalecendo a cultura de conformidade e 
indicando a postura a ser adotada por todos na condução das práticas e 
rotinas que compõem os pilares do Programa.

Conhecer as vulnerabilidades, os riscos e os objetivos da Empresa são 
fundamentais para se estruturar uma avaliação assertiva, conjugando a 
probabilidade de ocorrência e os impactos que tais eventos teriam caso 
viessem a ser observados.

A BBTS possui uma estrutura de gerenciamento de riscos que tem a 
finalidade de identificar, avaliar, mensurar, controlar, mitigar, monitorar e 
reportar os riscos, contribuindo para a manutenção da solidez da 
Organização. A estrutura vigente na Empresa foi aprovada pela Diretoria 
Executiva e pelo Conselho de Administração e é baseada em um modelo 
que prevê a distribuição das atividades de controles em três linhas, que 
atuam de forma integrada e desempenham papéis distintos dentro da 
estrutura da Organização.

2ª LINHA:

constituída por funções de 
apoio aos processos e 
negócios essencialmente 
ligadas à gestão de riscos e 
controles internos. Atua com 
uma abordagem baseada 
em risco, sendo contínua ou 
periódica. Realiza o monito-
ramento da 1ª linha, através 
da avaliação da eficácia das 
práticas de gestão de riscos 
adotadas. Importante 
ressaltar que as áreas da 2ª 
linha atuam como 1ª linha 
em seus próprios processos.

1ª LINHA:

proporciona a clareza da 
responsabilidade da 
atuação dos gestores de 
negócios e processos no que 
se refere a gestão de riscos e 
controle. São os proprietá-
rios dos riscos (risk owner), 
sendo responsável por 
gerenciá-los.

3ª LINHA:

é de responsabilidade da 
Auditoria Interna (Audit), 
sendo sua atuação caracte-
rizada por independência 
plena e abordagem basea-
da em risco, realizada de 
forma periódica.

1. Comprometimento e Apoio
da Alta Administração

2. Avaliação de Riscos e
Monitoramento Regulatório
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CÓDIGO DE ÉTICA E NORMAS DE CONDUTA

O Código de Ética e Normas de Conduta da BBTS estabelece os valores e 
determina o padrão de comportamento que se espera do seu corpo 
funcional, apresentando os compromissos e as diretrizes em relação ao seu 
público de relacionamento, deveres e comportamentos esperados no 
ambiente de trabalho. O documento é de leitura e conhecimento 
obrigatório a todos os empregados, inclusive fornecedores e demais 
intermediários.

3. Código de Ética e Normas de Conduta,
Políticas e Práticas de Integridade

MONITORAMENTO REGULATÓRIO

O estabelecimento de restrições e determinações por meio de leis, normas 
e regulamentos orienta a atuação da BBTS na condução de seus negócios. 
Tais orientações levam à necessidade de criação, modificação ou ajuste nos 
processos internos, a fim de adequar-se às imposições advindas desses 
normativos, evitando perdas decorrentes de multas, penalidades e danos à 
reputação da Companhia.

Mantemos um repositório de leis, normas e regulamentos a que a BBTS está 
sujeita no desenvolvimento de nossas atividades, processos, produtos e 
serviços. No entanto, a identificação é realizada de forma descentralizada 
pelos gestores de processos, produtos e serviços, no seu âmbito de atuação, 
ficando também a cargo destes, sua internalização, a publicação de normas 
e procedimentos internos que reflitam essas orientações, bem como sua 
revisão periódica.
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POLÍTICAS

PRÁTICAS DE INTEGRIDADE

Doações para Candidatos e Partidos Políticos

A BB Tecnologia e Serviços não realiza doações para candidatos  ou partidos 
políticos, conforme indicado na Política de Prevenção e Combate à Corrup-
ção, à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo.

De forma complementar, as Políticas da BBTS reafirmam o padrão de con-
duta esperado para temas específicos e compõem a arquitetura de Gover-
nança da Instituição, sendo aprovadas pelo Conselho de Administração. 
Conheça as principais Políticas da BBTS relacionadas à compliance e inte-
gridade:

Política de Controles Internos e Conformidade (Compliance)

Política de Relacionamento com Clientes e Usuários de Produtos e Servi-
ços

Política de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro, ao 
Financiamento do Terrorismo

Política de Indicação e Sucessão

Política de Relacionamento com Fornecedores

Política de Participações Societárias

Política de Transações com Partes Relacionadas

Política de Risco de Reputação

Todos os documentos e orientações citados, à exceção de normas e 
procedimentos específicos de uso interno, estão disponíveis para consulta 
no site externo da BBTS, bem como na intranet corporativa.

Doações Filantrópicas, Patrocínios
e Promoção de Eventos

As doações e parcerias devem ser estabelecidas em conformidade com as 
políticas da BBTS, sendo vedados os repasses a organizações ou iniciativas 
que possuam finalidade político-partidária.
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A BBTS celebra parcerias de natureza socioambiental para projetos que 
atendam exclusivamente a fins de interesse social. O processo está normati-
zado por meio das:

NI1502 – Convênios em Responsabilidade Socioambiental (RSA), que 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;

NI1509 – Patrocínios e Promoção, que estabelece diretrizes e orientações 
para concessão de patrocínios e ações de promoção pela BBTS.

É vedada a realização de doação filantrópica e patrocínios a empresas que 
constem no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 
– CEPIM, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,  
no Cadastro Nacional das Empresas Punidas – CNEP e no cadastro de em-
presas punidas por infração nos Estados Unidos - Foreign Corrupt Practices 
Act - FCPA ou condenada por qualquer outra legislação internacional de 
combate à corrupção.

Informações sobre as parcerias são disponibilizadas no site da Companhia.



As doações e parcerias devem ser estabelecidas em conformidade com as 
políticas da BBTS, sendo vedados os repasses a organizações ou iniciativas 
que possuam finalidade político-partidária.

A BBTS celebra parcerias de natureza socioambiental para projetos que 
atendam exclusivamente a fins de interesse social. O processo está normati-
zado por meio das:

NI1502 – Convênios em Responsabilidade Socioambiental (RSA), que 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;

NI1509 – Patrocínios e Promoção, que estabelece diretrizes e orientações 
para concessão de patrocínios e ações de promoção pela BBTS.

É vedada a realização de doação filantrópica e patrocínios a empresas que 
constem no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas 
– CEPIM, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS,  
no Cadastro Nacional das Empresas Punidas – CNEP e no cadastro de em-
presas punidas por infração nos Estados Unidos - Foreign Corrupt Practices 
Act - FCPA ou condenada por qualquer outra legislação internacional de 
combate à corrupção.

Informações sobre as parcerias são disponibilizadas no site da Companhia.

Em virtude de ser uma companhia controlada por uma sociedade de eco-
nomia mista, integrante da administração pública federal indireta, a BBTS 
segue regras para o recebimento de brindes e hospitalidades análogas às 
estabelecidas pela Comissão de Ética Pública do Governo Brasileiro. Dessa 
forma, os critérios internos para dar e receber presentes, brindes e hospitali-
dades são os mesmos que devem referenciar a conduta dos agentes públi-
cos.

As regras quanto a dar e receber presentes e favores estão disponíveis em 
seção específica no Código de Ética e Normas de Conduta, enquanto as 
regras para participação em eventos, seminários e viagens patrocinadas por 
terceiros estão disponíveis nos normativos internos.

Em relação à distribuição de brindes e material promocional para agentes e 
órgãos públicos, a BBTS observa os limites vigentes nos Códigos de Conduta 
de cada ente, com destaque para o Código de Conduta da Alta Administra-
ção Federal e demais Resoluções e orientações emitidas pela Comissão de 
Ética Pública sobre o tema.

Caso a área ou o funcionário tenham dúvidas sobre a adequação do presen-
te a ser ofertado ou das condições de convite eventualmente recebido, deve 
recorrer à Comissão de Ética (etica@bbts.com.br) ou à Geric (integrida-
de@bbts.com.br).

Brindes, Presentes, Hospitalidades e Favores
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A BBTS conta com norma específica que define os requisitos de como deve 
ser pautado o relacionamento BBTS com agentes públicos, de modo a 
atender aos mais altos padrões éticos que devem ser seguidos pelos em-
pregados.

Entre as diretrizes, destacam-se:

Adotar mecanismos que permitam a rastreabilidade das interações com 
agentes públicos visando garantir transparência.

Realizar comunicação transparente, verdadeira, facilmente compreensí-
vel e acessível a todos os interessados, e publicidade fundada nos valores 
e princípios estabelecidos no Código de Ética e Normas de Conduta e 
demais normativos internos que tratam sobre o tema.

Sempre que possível, agendar previamente reuniões com agentes públi-
cos, delimitando o assunto a ser discutido e registrar as deliberações em 
ata.

O contato presencial com agentes públicos deve ser realizado, sempre 
que possível, com a presença de mais de um empregado na reunião.

Relacionamento com Agentes Públicos

Em consonância com o Decreto n°7.203, de 04/06/2010, e aos normativos 
internos  da BBTS, é vedado aos empregados da Companhia o favorecimen-
to de cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral, ou por 
afinidade, até terceiro grau, nas relações de trabalho, na contratação de 
terceiros e na execução contratual.

Nepotismo

4. Treinamento e Comunicação
(Cultura de Compliance)

Programas de treinamento e ações de comunicação são fundamentais 
para promover a cultura de Compliance. A BBTS disponibiliza em sua Uni-
versidade Corporativa (UniBBTS) treinamentos voltados à promoção da 
capacitação, atualização e especialização dos seus empregados em temas 
relacionados a ética, anticorrupção, gestão de riscos e segurança. As ações 
de comunicação visam reforçar os temas abordados, divulgando a todos os 
empregados aspectos relativos a normas e procedimentos, políticas gerais 
e específicas, utilizando os canais disponíveis.
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A Alta Administração demonstra seu compromisso com a gestão de Com-
pliance, ética e integridade por meio de adesão aos treinamentos e capaci-
tações. Quando falamos em a Alta Administração, estamos falando de ges-
tores e de outros encarregados pela governança, quais sejam: o Conselho 
de Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e o Comitê de 
Auditoria.

CAPACITAÇÃO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Mantemos em nosso site externo a página “Canal do Fornecedor”, na qual 
constam orientações e esclarecimentos aos prestadores de serviços de 
como se tornar fornecedor da BBTS. Estão disponíveis a Política de Relacio-
namento com Fornecedores; Código de Ética e Normas de Conduta; Pro-
gramas Institucionais; informações sobre ética e integridade que incenti-
vam as empresas a adotarem procedimentos de integridade.

CAPACITAÇÃO DE FORNECEDORES E TERCEIROS

5. Due Diligence e Procedimentos
para Prevenir Fraudes e Ilícitos

A responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática 
de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, imposta 
pela Lei Anticorrupção (nº 12.846/2013), levou as companhias a reverem seus 
processos internos para preverem medidas anticorrupção, bem como mo-
nitorarem os terceiros com os quais mantenham relação contratual, em 
função do conceito de corresponsabilidade.

Na BBTS foi implementado o processo de Due Diligence1 por meio de apli-
cação de questionário previamente às contratações que oferecem maior 
risco, intensificando a fiscalização de prestadores de serviços,

Para casos em que o questionário conclui que determinada empresa está 
propensa a atos de corrupção, um alerta é emitido para que seja intensifica-
da a fiscalização.

1*Due Diligence traduzido do inglês significa “diligência prévia” e refere-se ao processo de investigação, avaliação e análise para 
aceitação dos riscos de transações comerciais, sendo utilizada normalmente na confecção de parcerias e contratação de 
fornecedores.
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São processos e práticas pelas quais a BBTS procura assegurar que todas as 
ações planejadas e aprovadas sejam executadas adequadamente, visando a 
salvaguarda dos ativos, o gerenciamento adequado a mitigação de riscos, a 
exatidão e confiabilidade das informações gerenciais e dos registros finan-
ceiros, a promoção da eficiência operacional e a aderência às políticas da 
organização.

Tem por finalidade contribuir para a realização dos objetivos estratégicos e 
a perenidade da Empresa, visto que busca garantir nível satisfatório de 
segurança a todos os processos, a partir da mitigação de riscos mapeados e 
fornecendo dados que demonstrem eficiência e efetividade operacional, 
confiança nos registros contábeis e financeiros e conformidade com as leis 
e os normativos aplicáveis.

A BB Tecnologia e Serviços possui um Sistema de Controles Internos ade-
quado ao seu porte e complexidade, atendendo às exigências regulamen-
tares e em linha com as melhores práticas de governança.

As demonstrações financeiras são elaboradas em conformidade com a Lei 
das Sociedades por Ações com observância às instruções do Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis (CPC) e demais normas aplicáveis, para represen-
tar adequadamente o resultado das operações, os fluxos de caixa e a posi-
ção patrimonial e financeira da Empresa.

O processo contábil está inserido na estrutura de Governança da BBTS por 
meio de estrutura própria que realiza reportes financeiros ao Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, 
Auditorias Externas e ao controlador BB.

No fechamento mensal das Demonstrações Financeiras são elaborados 
relatórios contábeis e de avaliação corporativa com alertas, “red flags”, sobre 
o comportamento das receitas, custos, despesas, fluxo de caixa e respectivas 
notas explicativas.  Ademais, trimestralmente, há realização de auditoria das 
demonstrações contábeis da Companhia por empresa de auditoria inde-
pendente, conforme previsto no Estatuto Social da BBTS.

6. Controles Internos
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Permite alertar a empresa, inclusive de maneira anônima, para potenciais 
violações ao Código de Ética e Normas de Conduta e outras políticas. Os 
canais de denúncias da BBTS têm facilidade de acesso, prontidão e capaci-
dade de captar e analisar as informações recebidas, com o compromisso de 
sigilo da fonte e confidencialidade das informações.

7. Canal de Denúncia

OUVIDORIA FALE COM O COMITÊ 
DE AUDITORIA (COAUD)

CANAL DE DENÚNCIA 
EMPRESA LIMPA

OUVIDORIA

Canal para tratamento de denúncias que envolvam a BBTS no que diz res-
peito ao cometimento de irregularidades como assédio, conflito de Interes-
ses, discriminação, fraude, nepotismo, roubo, entre outras irregularidades.

Autoatendimento: Intranet / Administrativo / Autoatendimento e 
Solicitações / Ouvidoria / Registro de Manifestação
Site Externo: A Empresa > Ouvidoria
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2Corrupção é o efeito ou ato de corromper alguém ou algo, com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros, por 
meios considerados ilegais ou ilícitos.

FALE COM O COMITÊ DE AUDITORIA (COAUD)

Destina-se a acolher informações relacionadas exclusivamente a:

Indícios de fraude, suspeita de corrupção ou desvio de conduta ética;

Descumprimento de legislação, regulamentos e códigos internos;

Inobservância de controles internos ou irregularidade de natureza 
contábil;

Atuação das auditorias interna e externa.

Para garantir confidencialidade, imparcialidade e independência na análise 
das informações recebidas as mensagens são encaminhadas ao Comitê de 
Auditoria, que é formado por integrantes sem qualquer vínculo de 
subordinação à Diretoria Executiva da Empresa.

Formulário no site da BBTS: A Empresa > Ouvidoria > Fale com o Comitê de 
Auditoria

CANAL DE DENÚNCIA EMPRESA LIMPA

Acolhe denúncias que envolvam a BBTS em atos qualificáveis como corrup-
ção2  praticados por pessoa jurídica, com base na Lei nº 12.846/2013, que 
dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos contra a administração pública.

O canal acolhe as denúncias e as encaminha às áreas responsáveis pela 
apuração e/ou resposta ao denunciante. São assegurados o tratamento 
confidencial das informações.

Formulário no site da BBTS: A Empresa > Ouvidoria > Empresa Limpa.
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O Controle Disciplinar é o processo que rege a disciplina em relação a em-
pregados e ex-empregados com participação em irregularidades. Assim, 
quando identificadas violações aos normativos, seja por meio de denúncias 
ou como resultado de ações de monitoramento, a BBTS identifica as 
circunstâncias e as consequências da irregularidade cometida, que pode 
resultar na aplicação de medida administrativa ou de sanção disciplinar ao 
envolvido.

A BBTS conta com instâncias apuradoras especializadas que conduzem a 
averiguação, havendo instâncias distintas e independentes, também espe-
cializadas, para análise e julgamento do procedimento disciplinar.

Os procedimentos disciplinares, além de resultarem na aplicação de solu-
ção adequada aos envolvidos, promovendo sua conscientização e oportuni-
dade de reposicionamento, quando cabível, produzem insumos aos diver-
sos gestores para identificação, avaliação e correção de eventuais fragilida-
des do processo, produto ou serviço objeto da irregularidade, ou de lacunas 
e inconsistências normativas, promovendo o seu aprimoramento.

As medidas disciplinares em caso de violação do Programa de Compliance 
têm por base regulamentar a NI116 – Regulamento Disciplinar, que define 
as regras para o estabelecimento da instauração de ação disciplinar, para 
apuração de irregularidades e aplicação das sanções disciplinares previstas 
no normativo.

São quatro os tipos de enquadramentos das irregularidades passíveis de 
análise: falha em serviço, comportamental, abandono de emprego e ilícitos. 
Entre os ilícitos são incluídas as categorias a seguir:

I. Medidas Disciplinares (atividade correcio-
nal) em caso de violação do Programa de 

Compliance

8. Investigações Internas e
Gestão das Consequências

Fraude:
ato cometido com o intuito de enganar, utilizando-se de artifício malicioso, 
manipulação, falsificação, adulteração, supressão ou acréscimo de informa-
ções, registros ou documentos. Portanto, ato precedido de dolo (intencio-
nal) e má-fé.
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Apropriação indébita:
ato de transferir para si coisa alheia móvel que tinha sob guarda ou em con-
fiança, sem o consentimento do proprietário.

Medidas Administrativas:
que podem ser de caráter educativo, como um termo de ciência sobre a 
forma correta de proceder em relação à irregularidade praticada.

Sanções Disciplinares:
advertência, suspensão, destituição e demissão (por justa ou sem causa).

Quebra de sigilo:
ato de violar o dever do sigilo de informações (cadastral, bancário, empresa-
rial ou profissional).

Furto:
ato de subtrair clandestinamente bem alheio, para si ou para terceiro, sem 
o consentimento do dono e sem ameaça ou violência.

Roubo:
ato de investir contra pessoa ou coisa com ameaça ou violência, visando à 
subtração de bem alheio para si ou para terceiro, mediante a prática do 
roubo, ainda que este não se concretize.

Conduta irregular:
descumprimento do Código de Ética e Normas de Conduta e ou da Política 
de Prevenção e Combate à Corrupção, Lavagem de Dinheiro e ao Financia-
mento ao Terrorismo, causando riscos à imagem e segurança da BBTS.

O Processo Disciplinar é composto por quatro etapas, a saber: instauração, 
análise, julgamento disciplinar e revisão da decisão. Após apuração, caso se 
confirme a responsabilidade, podem ser aplicadas as seguintes sanções:

As ações e sanções disciplinares aplicam-se a todos os empregados, ex-em-
pregados e cargos em comissão de livre provimento (CCLP). Aos emprega-
dos cedidos pelo Banco do Brasil ou por qualquer outra instituição se apli-
cam todas as etapas do controle disciplinar.
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Desde 31.01.2018, com a publicação do seu novo Regulamento de Licitações, 
as licitações e contratações da BB Tecnologia e Serviços passaram a ser regi-
das pelas normas licitatórias estabelecidas na Lei 13.303, de 30.06.2016. 

As licitações e contratos iniciados até 31.01.2018, continuam, portanto, regi-
dos pela Lei 8.666/1993. Assim, a apuração de eventual irregularidade prati-
cada por fornecedores é conduzida no âmbito de Processo na forma da Lei 
que reger a contratação.

Regência da Lei 8.666/93

Para as contratações regidas pela Lei 8.666/93, a apuração é conduzida no 
âmbito de Processo Administrativo para ressarcimento de valores relativos a 
danos ou prejuízos causados à BBTS pela empresa contratada e para aplica-
ção de sanções administrativas.

II. Processo Administrativo (Lei 8.666/1993, 
13.303/2016 e Regulamento de Licitação da 

BBTS)

Regência da Lei 13.303/2016 e Regulamento de
Licitações da BBTS

Para as contratações regidas pela Lei 13.303/2016, a apuração de responsabi-
lidades dos fornecedores contratados também é conduzida no âmbito de 
um Processo, com a diferença fundamental de que o novo diploma legal e 
o Regulamento de Licitações da BB Tecnologia e Serviços não mais estabe-
lecem as sanções de “suspensão temporária de participação em licitações e 
impedimento de contratar com a BBTS, por prazo não superior a dois anos;” 
e “declaração de inidoneidade para licitar com a União enquanto perdurar 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilita-
ção”.

No âmbito da Lei 13.303/2016, o contrato pode ser rescindido diante das 
seguintes hipóteses:

administrativamente, a qualquer tempo, por ato unilateral, devidamente 
formalizado;

amigavelmente, formalizado em autorização escrita e fundamentada;

judicialmente, nos termos da legislação.
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Para apurar a prática de ato lesivo qualificável como corrupção, capitulado 
no art.5° da Lei 12.846/2013, por uma pessoa jurídica contra a BBTS, pode ser 
instaurado o Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. Previa-
mente ao PAR, pode ser necessário instaurar Processo de Investigação Preli-
minar, para apuração inicial de indícios de autoria e materialidade de atos 
lesivos praticados pela pessoa jurídica contra o patrimônio da BBTS.

Para os casos em que se constate que um empregado ou terceiro, agindo 
em nome ou benefício da BBTS, praticou ato lesivo à administração pública, 
brasileira ou estrangeira, as constatações são reportadas, pela Geric ou 
Audit, à Gerência de Pessoas, no caso de empregado, ou à Gerência de 
Suprimentos e Gestão de Contratos, no caso de terceiros, para que delibere 
sobre as instâncias ou autoridades para as quais os resultados das apura-
ções deverão ser reportados.

III. Processo Administrativo de Responsabiliza-
ção
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O Programa é acompanhado periodicamente pela Alta Administração da 
BBTS com o propósito de avaliar o estado de conformidade da Empresa.

A Geric, como 2ª linha, atua no monitoramento contínuo do Programa de 
Compliance e na verificação do trabalho realizado pelos gestores (1ª linha). 
Realiza avaliações periódicas nos processos que compõem o Programa, 
além do acompanhamento da sua efetividade, o que pode gerar Recomen-
dações Técnicas de Controle – RTC para o tratamento de deficiências, fragili-
dades ou não conformidades identificadas.

O Programa é revisado no mínimo a cada dois anos ou sempre que neces-
sário e considerando o contexto da Empresa, seja como resultado da publi-
cação de novas orientações sobre o tema (leis, decretos, medidas provisó-
rias, guias de boas práticas), por demanda do Controlador ou de Órgãos de 
Controle Externo.

9. Monitoramento do Programa



Com a intenção de reforçar o senso de pertencimento, valorizar a diversida-
de e fazer uma BBTS mais criativa, inovadora e produtiva, são realizadas 
ações internas para mapear o perfil dos colaboradores e promover cons-
cientização sobre o tema.

A UniBBTS disponibiliza a Trilha Diversidade e Inclusão, destinada a todos os 
empregados, composta com cursos que tratam sobre assuntos como: lide-
rança inclusiva, diversidade nas organizações, assédio no ambiente de 
trabalho e transformação cultural.

A BBTS promove ações voltadas para a qualidade de vida dos empregados, 
priorizando a saúde e a segurança no trabalho, como: antecipação, reconhe-
cimento, avaliação e controle da ocorrência de riscos nos processos e no 
ambiente de trabalho, indicando condutas que os eliminem ou minimizem; 
e o apoio a participação dos empregados (integrantes da Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes – CIPA) na implementação das ações de caráter 
preventivo previstas na Política de Gestão de Pessoas e demais normativos 
internos correlatos, fornecendo-lhes os meios necessários ao efetivo desem-
penho de suas atribuições.

10. Diversidade e Inclusão

11. Saúde e Segurança do Trabalho

12. Ambiental, Social e Governança

A atuação em ASG da empresa está alinhada às leis e normas que discipli-
nam o assunto, tendo como principais balizadores:

Respeito aos Direitos Humanos;

Preservação do meio ambiente;

Defesa da equidade, respeitando a diversidade;

Realização de práticas de governança que levam em consideração as três 
dimensões da sustentabilidade no desenvolvimento organizacional: eco-
nômica, social e ambiental

Temos, na transparência e na ética, parâmetros para as práticas adminis-
trativas e negociais da Empresa;

Buscamos melhorar continuamente nosso desempenho socioambiental.
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O relacionamento com a imprensa é pautado no compromisso de fornecer 
informações corporativas objetivas, confiáveis e tempestivas, com qualida-
de, transparência, veracidade, completeza, consistência e equidade, respei-
tando os mais altos padrões de Governança Corporativa, mesmo em situa-
ções de crise.

As atividades de assessoria de imprensa são exclusivas da Divisão de Marke-
ting e Comunicação (Presi/Geemp/Dimac), que detém a atribuição de rece-
ber as demandas e encaminhá-las, atendendo-as de imediato ou com a 
maior brevidade possível.

Somente o Presidente, os Diretores e o Gerente Executivo responsável pela 
Dimac (desde que autorizado pelo Presidente) poderão falar em nome da 
Empresa pessoalmente, por telefone ou outro meio de comunicação 
impresso ou eletrônico. Para que outro empregado conceda entrevista, sob 
quaisquer circunstâncias, deverá ter autorização prévia, documentada, do 
Presidente da Empresa ou do Diretor da respectiva área.

Quaisquer correspondências ou consultas relacionadas à Comunicação Ins-
titucional da Empresa devem ser encaminhadas para a caixa departamen-
tal "Comunicação" (comunicacao@bbts.com.br).

ALTA ADMINISTRAÇÃO

Manter conduta adequada e atitude ética aderentes ao Código de Ética e 
Normas de Conduta e às Políticas da Empresa. 

Assegurar o compliance no âmbito da governança da organização. 

Acompanhar os reportes sobre o estado de conformidade da Companhia, 
orientando e determinando quanto às diligências cabíveis, sempre que 
necessário. 

Disseminar a cultura de controles internos e compliance e divulgar este Pro-
grama aos empregados.

13. Relacionamento com a Imprensa

14. E o que se espera de cada um de nós?
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EMPREGADOS

Conhecer e cumprir o Código de Ética e Normas de Conduta, as Políticas e 
o Programa de Compliance da BBTS. 

Garantir a conformidade na condução das atividades de trabalho, observan-
do as responsabilidades atribuídas à sua função. 

Obedecer às leis, regulamentos e aos normativos internos da Empresa. 

Impedir, quando detectada, a prática de atos repudiados neste Programa e 
comunicar qualquer violação de conformidade por meio dos Canais de 
Denúncias informados.

LIDERANÇA

Garantir que todas as obrigações legais que regulamentam suas atividades 
sejam cumpridas, o que compreende identificar, reportar e gerenciar qual-
quer violação de conformidade. 

Ser exemplo de boa conduta, incentivar e valorizar tal comportamento em 
sua equipe, assegurando que todos conduzam suas atividades de forma 
ética, em conformidade com as leis, políticas e normas. 

Promover a gestão do ambiente de controle em sua equipe. 

Incentivar o debate sobre o Programa de Compliance em sua equipe, de 
modo a esclarecer dúvidas e reforçar a importância de conhecer todas as 
orientações. 

Proteger membros de sua equipe contra represálias em razão de relatos de 
violações às normas e Políticas da Companhia. 

Garantir que os empregados de sua equipe estejam devidamente capacita-
dos para sua área de atuação, além de incentivar a realização de treinamen-
tos em ética, anticorrupção, gestão de riscos e segurança.

Dúvidas e sugestões quanto à aplicação do Programa de Compliance 
devem ser encaminhadas para o e-mail integridade@bbts.com.br.

15. Dúvidas e Sugestões
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