
Relacionamento de Valor

O BRB  –  Banco  de  Brasília  S.A.  está  comprometido  com as  melhores  práticas  referentes  à  responsabilidade 
socioempresarial. O presente documento -  Relacionamento de Valor -   estabelece os princípios norteadores da 
relação do BRB com seus fornecedores e tomadores de crédito para construção de uma sociedade que compatibiliza 
eficiência econômica com equidade social e com preservação ambiental. Sua adesão é voluntária. 

Expectativa

Alguns princípios e práticas devem estar presentes no cotidiano de todas as empresas. Os temas deste documento 
elevam a atuação das empresas ante seu grupo de relacionamento. Esperamos de nossos fornecedores e tomadores 
de crédito uma relação confiável e parceira no desenvolvimento social.

Atendimento à Legislação e às Normas

As relações do BRB - Banco de Brasília S.A. são pautadas no cumprimento da Legislação Federal e do Distrito  
Federal vigentes e na observância aos pactos dos quais o Banco seja  signatário, assim como à Política e normas 
internas estabelecidas. 

Alinhado às melhores práticas empresariais e no contexto da Responsabilidade Socioempresarial, o BRB convida 
você a aderir aos princípios relacionados com os seguintes temas:
 

1. RESPEITO AO MEIO AMBIENTE:
- Cumprimento da legislação ambiental vigente.
- Envolvimento com as práticas de responsabilidade ambiental. 

2. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE:
- Não se envolver nem apoiar qualquer trabalho realizado por criança, menor de 16 anos de idade, exceto na 
condição de aprendiz.
- Assegurar que nenhum trabalhador jovem, ou seja, acima de 16 anos e abaixo de 18 anos, esteja empregado 
durante o horário escolar, no período noturno e exposto a riscos ou ambiente insalubre.
- Respeitar os direitos da criança, conforme Resolução 146 da OIT.

3. COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO 
– Repudiar qualquer forma de trabalho forçado.
– Proibir trabalhos ou serviços feitos sob ameaça.

4. PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA SEGURANÇA
- Proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável.
- Atuar de forma a prevenir acidentes de trabalho.

5. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA
- Garantir  o direito  de  todos os colaboradores  de formarem e associarem-se a sindicatos ou  associações da 
categoria.

6. RESPEITO À DIVERSIDADE
- Não se envolver nem apoiar a discriminação na contratação, remuneração, acesso a treinamento, promoção, 
encerramento de contrato ou aposentadoria, com base em raça, naturalidade, nacionalidade, classe social, religião, 
deficiência, gênero, opção sexual, responsabilidades familiares, estado civil, associação a sindicato, opinião política, 
idade ou qualquer outra condição que poderia dar ensejo à discriminação.

7. REJEIÇÃO AO ABUSO DE PODER 
- Impedir a punição corporal, mental, coerção física e assédio moral ou sexual em relação aos trabalhadores.

8.  RESPONSABILIDADE SOCIOEMPRESARIAL 
- Manter as relações e a política institucional em conformidade  com as normas e legislações vigentes, 
principalmente aquelas relativas às três dimensões da sustentabilidade – econômica/social/ambiental.
-   Fortalecer  a  visão  da  Responsabilidade  social  ,  como  investimento  permanente  e  necessário  para  o 
desenvolvimento da sociedade.

9. COMPROMISSO COM O APERFEIÇOAMENTO
- Comprometer-se a  reparar ou aperfeiçoar os processos que estão em desacordo com os princípios relacionados 
neste documento.



Termo Voluntário de Compromisso 

PESSOA JURÍDICA

Nome  da  empresa:____________________________________________________________,  sociedade 

devidamente constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade de 

_______________________________________,  estado  de  _______  inscrita  perante  o  CNPJ/MF  sob  o  n° 

_____________________________,  neste  ato  devidamente  representada  por  seu 

_________________________________,  nome  ___________________________________________________, 

nacionalidade  _______________________________,  profissão  _________________________________, 

portador(a)  da  cédula  de  identidade  RG  n°  ___________________________,  portador(a)  do  CPF  n° 

________________________________, residente e domiciliado(a) na cidade de ____________________, estado 

de _____________, declara:

I. Estar plenamente ciente do teor e da extensão do documento Relacionamento de Valor do BRB Banco de 
Brasília S.A. localizado no sítio www.brb.com.br e deter plenos poderes e informações para firmá-lo;

II. Estar ciente de que a assinatura deste Termo de Compromisso não obriga o BRB a estabelecer qualquer 
relação comercial com a empresa signatária; 

III. A vigência deste Termo se restringe ao prazo de validade do instrumento jurídico que estabelece a relação 
comercial.

__________________,____________de__________________de 20___

_______________________________________________
(Nome e Cargo)                               

________________________________________
 (Assinatura)                             

http://www.brb.com.br/

