Carta de Conduta da Fundação Banco do Brasil
Apresentação
A Carta de Conduta da Fundação Banco do Brasil foi desenvolvida com a participação de seus
colaboradores, constituindo-se em instrumento de concretização da Missão Institucional.
Orienta nossas ações e posturas perante os diversos públicos de relacionamento e é gerida pela
Comissão de Conduta, conforme seu Regimento Interno aprovado pelo Comitê Estratégico.
Nossa Missão
Melhorar a vida das pessoas, promovendo a inclusão socioprodutiva, o desenvolvimento sustentável e as
tecnologias sociais.
Nosso Lema
Transformação social, proteção da cidadania e respeito à dignidade humana.
Nossas Práticas
1.

Orientamos nossas práticas pela colaboração e respeito aos valores humanos universais.

2.

Pautamos nossas relações pela cortesia e respeito mútuos.

3.

Não aceitamos preconceitos e discriminações de qualquer natureza.

4.

Não toleramos assédio moral e/ou sexual.

5.

Respeitamos a autonomia, os valores culturais, os saberes, as peculiaridades, a tradição e a
identidade cultural das comunidades.

6.

Estimulamos o trabalho em equipe e a cooperação, com respeito à individualidade e à busca
de consenso.

7.

Atuamos com profissionalismo, integridade e responsabilidade e valorizamos pessoas e
organizações que adotem estes princípios.

8.
9.

Valorizamos pessoas e organizações que atuam com responsabilidade social e ambiental.
Construímos nossa imagem institucional por meio de ações concretas, em permanente
diálogo com a sociedade, utilizando uma comunicação respeitosa, clara e objetiva.

10. Compartilhamos informações de maneira responsável, ética e transparente, cuidando das
consideradas estratégicas de forma reservada.
11. Utilizamos os sistemas e meios de comunicação da Fundação Banco do Brasil respeitando,
prioritariamente, o caráter institucional e não aceitamos conteúdos ofensivos ou
pornográficos.
12. Utilizamos somente arquivos que respeitem os direitos autorais e softwares homologados
para uso da Fundação Banco do Brasil.
13. Utilizamos softwares livres e incentivamos a sua aplicação nos nossos programas e projetos.
14. Incentivamos a livre disseminação das tecnologias sociais, sistemas e produtos,
desenvolvidos ou aperfeiçoados, por intermédio da Fundação Banco do Brasil, respeitados
os direitos autorais.
15. Não admitimos o uso, para obtenção de vantagens pessoais, dos sistemas informáticos,
tecnologias, manuais, vídeos, cursos, estudos, relatórios, etc., criados, desenvolvidos ou
aperfeiçoados na Fundação Banco do Brasil.
16. Evitamos situações que coloquem interesses pessoais em conflito com os da Fundação e de
outras instituições.

17. Não admitimos a prática de receber, doar, trocar presentes ou quaisquer formas de
benefícios, que impliquem constrangimento ou expectativa de retribuição em negociações ou
decisões, ressalvadas exceções e condições previstas em normativos.
18. Valorizamos e respeitamos as iniciativas de melhoria na qualidade de vida no trabalho e
reconhecemos a legitimidade das entidades representativas, sindicatos e associações de
classe.
19. Respeitamos e protegemos o patrimônio e a imagem da Fundação Banco do Brasil.
20. Zelamos pela observância das práticas descritas nesta Carta de Conduta.

