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Breve histórico do CBC
Consolidada como a principal entidade de fomento à formação de atletas no Brasil e reconhecida ao
lado do Comitê Olímpico do Brasil - COB e Comitê Paralímpico do Brasil - CPB, o Comitê Brasileiro de
Clubes iniciou sua História em 1990, ainda com o nome de Confederação Brasileira de Clubes. Nesta
época, seu foco era incentivar a criação das primeiras federações estaduais, instituindo os
Congressos realizados pelas entidades com o apoio do CBC e a redação do Estatuto Social da então
Confederação.
Ao longo da década, o objetivo foi se voltando para acertar a constituição jurídica do CBC,
conquistando ainda a isenção do COFINS para o segmento e a captação de mais clubes e federações.
Em sua evolução, a então Confederação Brasileira de Clubes criou um Plano Estratégico para ampliar
e melhorar a prestação de serviços aos clubes.
Com o advento da Lei 12.395/11, que alterou a Lei Pelé (Lei 9.615/98), ocorreu a maior conquista da
história do segmento clubístico, que passou a receber o correspondente a 0,5% de toda verba
arrecadada nos Concursos de Prognósticos, sendo seu destino único e exclusivo para a formação de
atletas olímpicos e paralímpicos.
A partir da publicação da referida Lei, que o agora Comitê Brasileiro de Clubes passou a integrar
formalmente o Sistema Nacional do Desporto, como entidade civil de natureza esportiva,
representativa dos clubes esportivos brasileiros.
Com a publicação da Portaria ME nº 01 de janeiro de 2014, que dispõe sobre os limites de utilização
de recursos financeiros para custeio de despesas administrativas necessárias ao cumprimento das
metas pactuadas pelos Comitês na aplicação dos recursos da Lei 9.615/1998, tivemos os primeiros
trabalhos de descentralização dos recursos aos clubes, além da capacitação dos gestores dos clubes
em oficinas específicas para que estes participem da política de formação de atletas do CBC de forma
democrática e transparente.
Durante esses anos, o CBC se estruturou com vistas a desempenhar sua função da melhor forma
possível. Além de toda a regulamentação interna elaborada, e de todo o trabalho desenvolvido pelas
áreas fim (técnica e jurídica), o CBC concentrou esforços em diversas frentes de modo a qualificar o
trabalho das áreas meio (administrativa, financeira, de planejamento e controle) para alcançar os
resultados almejados na formação de atletas.
No que diz respeito à governança, desde que passou a receber os recursos, enquanto aguardava a
finalização da normativa regulamentadora, o CBC procedeu com a alteração estatutária para adequar
seus objetivos originais às novas responsabilidades assumidas, e publicou a regulamentação necessária
para iniciar o processo de descentralização de recursos, por meio de Instruções Normativas: Nº
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01/2013, que institui o Regulamento de Descentralização de Recursos do CBC; Nº 02/2013, que institui
o Regulamento de Compras e Contratações do CBC, Nº 03/2013, que institui o Cadastro Geral de EPDs
Filiadas ao CBC; e Nº 04/2014 que instituiu o Regulamento de Critérios e Limites para Despesas
Administrativas, hoje já alteradas de acordo com as necessidades surgidas e ainda pela necessidade
de adequação ao Novo Marco Regulatório da Sociedade Civil, a Lei 13.019/2014, por determinação do
Ministério do Esporte, acompanhada por recomendação do Tribunal de Contas da União, que entrou
em vigor em 2016. O CBC estabeleceu também suas políticas internas, como a Política de RH, que
integra o Regulamento Interno de Trabalho, as Políticas de Gestão de Viagem, de Cargos e Salários e
de Férias.
Em 2017 iniciou-se a nova gestão do CBC, que se dispôs a refletir sobre os erros e acertos no caminho
percorrido, e planejar os próximos quatro anos com base no registro histórico de todas as ações
vivenciadas desde 2014. Para tanto, tendo como subsídio o Relatório de Gestão e Prestação de Contas
2016, elaborou-se com a participação da comunidade interna, o Plano de Ação Plurianual 2017-2020,
que estabeleceu Metas para cada um dos objetivos estratégicos do CBC.
Ciente de suas responsabilidades sociais, a partir dos resultados já obtidos, o CBC tem como desafios
fortalecer cada vez mais a Política de Formação de Atletas iniciada em 2014, e aprimorar seus
processos internos, de forma a dar total transparência às ações do CBC, mitigando riscos, inibindo
fraudes e ilícitos, e garantindo a boa e regular aplicação dos recursos públicos.
É com esse propósito que o CBC tem desenvolvido sua missão na formação de atletas olímpicos e
paralímpicos, que pretende ir além do mero repasse de recursos, mas visa sobretudo qualificar a
política de formação de atletas e a gestão esportiva desenvolvidas pelos clubes formadores de atletas
olímpicos e paralímpicos.
E avançando nessa perspectiva, o CBC apresenta seu Código de Ética e Conduta, que reúne os
princípios e valores presentes em todo o trabalho desenvolvido nessa trajetória, e reunindo em um
único documento as condutas esperadas e vedadas aos seus integrantes, fornecedores e contratados,
enfim, a todos os envolvidos com a entidade no exercício de sua missão.
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Missão, Visão, Princípios e Valores
Missão
Trabalhar de forma constante e sistemática na representação e na defesa dos interesses dos clubes
esportivos formadores de atletas, visando ao reconhecimento de sua importância na sociedade, além
de criar condições favoráveis à evolução do segmento.

Visão
Ser reconhecido como entidade do Sistema Nacional do Esporte que tem por finalidade promover e
aprimorar as práticas desportivas de rendimento, representando seu subsistema específico, pelo
desenvolvimento de suas ações voltadas ao esporte de base e na formação de atleta.

Princípios
Direitos humanos – Proteção, promoção e conscientização dos direitos humanos nas atividades e ao
longo da cadeia produtiva.
Integridade – Temos comprometimento no respeito aos princípios éticos e padrões de qualidade.
Respeito – Convivemos com as diferenças, reconhecendo e respeitando a diversidade e as
necessidades de nossos empregados e parceiros, assegurando interações construtivas e transparentes,
baseadas na confiança mútua.
Solidariedade – Assumimos a responsabilidade de nossas ações em relação aos nossos empregados.
Governança - Observar práticas de boa governança corporativa, bons princípios e práticas contábeis e
de gestão, comunicação clara, objetiva e tempestiva para seus filiados e vinculados.

Valores
O CBC valoriza:
•

A sua imagem;

•

O fiel cumprimento dos compromissos assumidos com os clubes;

•

A constante melhora da qualidade;

•

A ética em seus relacionamentos;

•

A iniciativa, o espírito de participação e a criatividade;

•

A responsabilidade pública com o apoio às ações comunitárias, ao esporte, à saúde, à cultura
e à educação;
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•

O elevado nível de relacionamento com seus parceiros, clubes filiados, entidades
representativas do segmento e órgãos constituídos;

•

O constante aprendizado como forma de geração de conhecimentos;

•

Os clubes esportivos formadores de atletas.

OBJETIVOS DO CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA
Dentro do conceito das melhores práticas de governança, o CBC acredita que as pessoas orientadas
por princípios e valores, com clareza da missão, visão e valores, organizadas no esforço comum por
meio de planos estratégicos, modelos de governança organizacional eficientes são capazes de fazer
com que a entidade atue como um grande transformador do esporte de rendimento no nosso país.
Para que isso seja possível, o CBC cultiva relações éticas e transparentes com seus empregados, clubes
filiados e vinculados, fornecedores, órgãos de controle e fiscalização e todos os outros públicos de
interesse que se relacionam com a entidade e contribuem para a realização de nossa missão e a
construção de nossa marca e imagem institucional.
Visando aprimorar a qualidade de nossas relações, apresentamos nosso Código de Ética e Conduta,
consolidado em um único documento. Vale lembrar as definições dos termos que permeiam a
elaboração desse documento:
a) Conduta é a forma como o indivíduo se comporta, na sua vida e em suas ações, em relação ao meio
em que se vive; e
b) Ética é o conjunto de princípios morais que servem de guia para as relações entre os indivíduos na
sua comunidade e no desempenho de uma atividade profissional.
O código de Ética e Conduta tem por finalidade principal promover princípios éticos e refletir a
identidade e cultura organizacionais, fundamentado em responsabilidade, respeito, ética e
considerações de ordem social. A criação e o cumprimento de um código de conduta elevam o nível
de confiança interno e externo na entidade e, como resultado, o valor de dois de seus ativos mais
importantes: sua reputação e imagem.
Ressaltamos que outras regras e políticas da entidade encontram-se nos demais documentos da
entidade, como o Regulamento de Filiação, o Regulamento de Descentralização de Recursos (RDR), o
Regulamento de Compras e Contratações (RCC) e o Regulamento de Despesas Administrativas, onde
são apresentadas as orientações normativas para a realização das atividades fim do CBC.
O Código de Ética e Conduta apenas reforça o compromisso do CBC com a integridade e a ética, valores
perseguidos e praticados desde sempre!
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ABRANGÊNCIA E ESCOPO
Este Código, que contém regras gerais de conduta ética a serem cumpridas, deve ser observado pelos
membros da Diretoria, Conselho Consultivo, Conselho Fiscal, Colegiado de Direção e seus empregados,
contratados e qualquer pessoal agindo em nome do CBC, prevalecendo sobre, e servindo de diretriz
para, todas as políticas e normas.

REGRAS
1. DO RELACIONAMENTO INTERPESSOAL
1.1 Todos os empregados, sem distinção, devem colaborar de forma eficaz a realização das atividades
fim e objetivos do CBC.
1.2 Harmonia, cordialidade, respeito e espírito de compreensão devem predominar nos contatos
estabelecidos, independentemente de posição hierárquica.
1.3 Todo empregado tem o direito de trabalhar em um ambiente livre de constrangimentos,
contribuindo para um ambiente de trabalho agradável, cultivando o bom relacionamento e integração
de todos.
1.4 O CBC não tolerará atitudes de discriminação, seja por raça, sexo, cor, religião, idade, estado civil,
característica física, deficiência, origem, orientação sexual, convicção política ou ideológica, classe
social ou qualquer conduta que seja ilegal ou inapropriada.
1.5 O CBC não tolerará atitudes que evidenciem o assédio moral, definido como o mau trato aplicado
ao indivíduo, derivado de uma lógica perversa na relação de poder existente no local de trabalho, nem
tão pouco assédios de qualquer natureza.

2. DOS DEVERES E OBRIGAÇÕES DO EMPREGADO
2.1 Adotar princípios e padrões compatíveis com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência em todas as atividades profissionais.
2.2 Prestar toda colaboração ao CBC e aos colegas, cultivando o espirito de comunhão e mútua
fidelidade na realização do serviço em prol dos objetivos comuns.
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2.3 Respeitar a honra, boa fama e Integridade física de todas as pessoas com quem mantiver contato
por motivo de emprego.
2.4 Informar ao Departamento de Recursos Humanos toda e qualquer modificação em seus dados
pessoais, tais como estado civil, militar, aumento ou redução de pessoas na família, mudança de
endereço, etc.
2.5 Manter-se atualizado em relação às instruções, às normas de serviço e à legislação pertinente à
esfera de atuação do CBC
2.6 Não se alimentar nas mesas de trabalho.
2.7 Agir com imparcialidade, objetividade, honestidade, respeito, transparência, lealdade e cortesia na
relação com administradores, empregados, fornecedores, clientes, acionistas e investidores.
2.8 Evitar situação em que possa ocorrer conflito de interesses próprios com os interesses do CBC e,
quando não for possível, abster-se de representar o CBC no assunto em questão, comunicando o fato
imediatamente ao superior imediato.
2.9 Ter conduta equilibrada, sensata e isenta, compatível com o exercício da atividade profissional
desempenhada, evitando qualquer atitude que possa comprometer sua dignidade profissional ou
desabonar sua imagem pública, bem como a do CBC.
2.10 Sempre que possível, apresentar ideias para o aprimoramento da qualidade do trabalho
desenvolvido, bem como, reciprocamente, acolhê-las de forma positiva.
2.11 Agir com integridade, competência, dignidade e ética quando lidarem com o público em geral,
prestadores de serviços, fornecedores, parceiros comerciais, patrocinadores e demais empregados do
CBC e membros de outras instituições do desporto.
2.12 Atuar e encorajar os demais empregados do CBC a atuar profissionalmente de forma ética e de
modo a assegurar credibilidade da entidade.
2.13 Buscar a manutenção e a elevação da sua competência técnica e contribuir para a capacitação de
todos no CBC, procurando sempre atingir o melhor resultado para a entidade.
2.14 Pautar seu comportamento profissional pela isenção no julgamento e pelo comedimento nas suas
manifestações públicas.
2.15 Defender os interesses do CBC nos assuntos em que estiver participando.
2.16 Evitar situações que possam caracterizar conflitos entre interesses privados e o interesse público,
visando resguardar a imagem institucional do órgão perante a sociedade.
2.17 Não utilizar informações privilegiadas em benefício próprio ou de terceiros.
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2.18 Comunicar, imediatamente a seus superiores, todo ato ou fato que possa acarretar lesão ao
interesse público e ao patrimônio público, bem como indícios de adoção de procedimentos ilegais,
irregulares, suspeitos ou duvidosos de que tenha conhecimento em função do cargo ou função.
2.19 Observar e zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno de Trabalho, circulares e avisos que
forem distribuídos.
2.20 Observar criteriosamente e atender integralmente à Política de Segurança da Tecnologia da
Informação, parte integrante do Regulamento Interno de Trabalho.
2.21 Utilizar corretamente a rede de computadores ou notebooks disponibilizados pelo CBC para a
execução do trabalho, o ambiente de internet, intranet, e-mail, Skype, ou quaisquer outros meios de
comunicação internos, já existentes ou que venham a ser criados, considerados ferramentas com o
propósito exclusivo de contribuir para o trabalho.
2.22 Utilizar o telefone de modo responsável, efetuando ligações para tratar apenas de assuntos
relacionados aos interesses do CBC. Em casos de ligações de uso particular, somente quando for
extremamente necessário.
2.23 Agir em estrita conformidade com todas as leis aplicáveis, inclusive as leis antissuborno e
anticorrupção, que se aplicam às operações do CBC.
2.24 Preservar o patrimônio do CBC, incluindo a sua imagem e reputação e zelar pela conservação das
instalações, máquinas e equipamentos, evitando perdas de tempo, desperdício de materiais,
combustíveis, água, energia elétrica, entre outros, mantendo a sua mesa de trabalho, gaveteiros e
arquivos de forma organizada, inclusive preservando o sigilo de informações confidenciais de
documentos e relatórios.
2.25 Acatar e cumprir instruções e ordens de seus superiores.
2.26 Desempenhar com eficiência, presteza e atenção, as atribuições de sua função, objetivando
melhores resultados e solicitando, se necessário, instruções e esclarecimentos para atingi-los.
2.27 Prestar serviços extraordinários sempre que convocado por seu superior hierárquico, nos termos
e condições instituídas pelo Regulamento Interno de Trabalho e pela legislação vigente.
2.28 Ser diligente e responsável na relação com as Autoridades, clientes, competidores, fornecedores,
membros das comunidades e todos os demais indivíduos, empresas e organizações com que o CBC se
relaciona no exercício das suas atividades regulares, buscando sempre preservar a boa reputação,
imagem e relações da entidade.
2.29 Zelar pela exatidão na conclusão e pela qualidade da realização do trabalho a seu encargo,
assumindo a responsabilidade de sua execução por meio de despachos e pareceres de sua autoria.
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2.30 Facilitar, por todos os meios, a fiscalização de suas tarefas pelos superiores hierárquicos, bem
como por todos aqueles que, por prerrogativa legal, possam fazê-lo.
2.31 Manter a confidencialidade sobre os dados e fatos sigilosos, conhecidos em razão do trabalho
executado no CBC, quando o interesse público a ser preservado ressalve a publicidade dos referidos
atos.
2.32 Frequentar os cursos de aprendizagem, treinamento e aperfeiçoamento em que o CBC o inscrever
e participar de estudos que visem a melhoria nos serviços prestados
2.33 Submeter-se ao PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e ao PCMSO - Programa de
Controle Medico e Saúde Ocupacional, sempre que para isso seja designado ou convocado.
2.34 Reconhecer que:
(a) O CBC é uma associação civil de natureza desportiva, de direito privado e sem fins econômicos,
reconhecida pela legislação desportiva brasileira como entidade matriz do segmento clubístico e
representativa dos Clubes Esportivos Formadores de Atletas e, como tal, seus principais objetivos são
incentivar, promover, aprimorar e planejar as atividades de formação de atletas olímpicos e
paralímpicos dentro do Subsistema específico do Sistema Nacional do Desporto.

3. DAS VEDAÇÕES AOS EMPREGADOS
3.1 Valer-se do cargo visando obter vantagens pessoais, facilidades ou qualquer outra forma de
favorecimento ou benefício pessoal ilegítimo, ou para terceiros de suas relações.
3.2 Utiliza-se do cargo ou função, para intimidar outros empregados com a finalidade de obter favores
pessoais ou profissionais.
3.3 Dar ordens ou assumir atitudes de direção sem ter para isso a necessária autorização.
3.4 Propagar ou incitar a insubordinação ao trabalho ou à hierarquia estabelecida.
3.5 Faltar ao serviço sem causa justificada.
3.6 Prestar serviço, fazer parte ou colaborar com entidade do mesmo segmento do CBC, sem
autorização superior.
3.7 Usar cartão de visita profissional não autorizado pelo CBC.
3.8 Recusar-se à execução de serviço fora de suas atribuições, quando decorrente de necessidade
imperiosa.
3.9 Permanecer em setores estranhos àqueles afetos à sua área de atuação.
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3.10 Distorcer os números ou a caracterização contábil de itens que venham a refletir nos relatórios
gerenciais ou nas demonstrações financeiras do CBC.
3.11 Alterar, deturpar ou omitir documentos oficiais
3.12 Envolver-se direta ou indiretamente em atividades suspeitas ou duvidosas, que atentem contra a
ética, a moral ou a dignidade humana
3.13 Ocupar-se de qualquer atividade que possa prejudicar os interesses de serviço, bem como a
utilização de máquinas, computadores, recursos de internet, acesso a redes sociais e outros
aplicativos, telefone, etc, disponíveis no ambiente de trabalho, para uso pessoal, sem autorização
superior.
3.14 Utilizar de materiais, bens e equipamentos do CBC, sem autorização superior.
3.15 Retirar do CBC ou outro local de trabalho, sem prévia autorização, qualquer equipamento, objeto
ou documento de propriedade do CBC.
3.16 Usar palavras ou gestos impróprios a moralidade e respeito, nas dependências do CBC.
3.17 Portar armas de fogo ou outra qualquer.
3.18 Fumar em locais onde seja proibido.
3.19 Usar drogas psicoativas ilegais em quaisquer das dependências do CBC.
3.20 Divulgar, por qualquer meio, segredo, assunto ou fato de natureza privada do CBC.
3.21 Divulgar, informar ou dar conhecimento a outro empregado, por qualquer meio ou forma, acerca
do salário pessoal e demais verbas recebidas do CBC.
3.22 Promover algazarra, brincadeiras e promover ou aderir a discussões, usar palavras ou gestos
impróprios à moralidade e respeito.
3.23 Permitir ou fazer propaganda política, religiosa ou comercial nas dependências da empresa.
3.24 Ingressar no CBC por vias não determinadas, salvo ordem expressa.
3.25 Receber visitas ou introduzir pessoas estranhas no recinto do CBC, sem previa autorização.
3.26 Estabelecer relações comerciais ou profissionais com empresas que façam parte do universo de
prestadores de serviços, fornecedores, parceiros comerciais e patrocinadores do CBC, bem como com
seus acionistas controladores e empresas do mesmo grupo econômico.
3.27 Prejudicar, deliberadamente, a reputação de outros empregados, cidadãos, entidades e
empresas.
3.28 Usar de artifícios para dificultar o exercício de direitos por qualquer pessoa física ou jurídica.
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3.29 Permitir que empatias ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com os outros
empregados e o público em geral.
3.30 Exercer quaisquer atividades profissionais conflitantes com o exercício do cargo ou função ou
incompatíveis com o horário de trabalho.
3.31 Compactuar com irregularidades, não tomando as providencias pertinentes quando da
identificação do fato.
3.32 Intermediar, inclusive enquanto estiver licenciado, serviços com o CBC e/ou com seus filiados e
vinculados, ou ainda com qualquer entidade esportiva integrante do Sistema Nacional do Desporto,
ou mesmo indicar quem o faça, principalmente os de assistência técnica e consultoria.
3.33 Envolver-se em operações do CBC com empresas em que seja sócio ou mantenha relações de
parentesco (cônjuge, ascendente, descendente) com os acionistas.
3.34 Participar de sorteios promocionais realizados por empresa fornecedora, contratada ou
fiscalizada pelo CBC, salvo aqueles em que esteja participando estritamente como ciente em igualdade
de condições com todos os demais clientes

4. DAS MEDIDAS DISCIPLINARES AOS EMPREGADOS
4.1 Indenizar os prejuízos causados ao CBC por mau emprego, dolo ou culpa (negligência, imperícia,
imprudência ou omissão), caracterizando-se a responsabilidade por sonegação de valores e/ou objetos
confiados. As indenizações e reposições por prejuízos causados serão descontadas diretamente dos
salários.
4.2 O empregado que infringir o presente Código, ou que deixar de cumprir ou acatar as obrigações
constantes de regulamentos e regimentos internos, circulares, ordens, instruções ou determinações
de seus superiores, fica sujeito as seguintes penalidades:
a) advertência verbal;
b) advertência escrita;
c) suspensão;
d) demissão por justa causa.
Caberá à Diretoria:
4.3 Procurar, por meio de seu Departamento de Recursos Humanos, sempre que solicitada e desde
que julgue conveniente, colaborar na solução de problemas e questões de ordem pessoal e familiar
dos empregados, com respeito e absoluto sigilo.
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5. CONFLITO DE INTERESSES
Conflitos de interesse podem surgir quando empregados do CBC se engajem em atividades ou tenham
interesses que comprometam os da entidade, porque essas atividades ou interesses podem prejudicar
a tomada de decisão dos negócios de forma objetiva ou interferir no desempenho das funções
relacionadas ao trabalho. Tais atividades podem prejudicar a entidade financeiramente, porém, ainda
mais significativamente, podem ser prejudiciais à reputação do CBC. Os conflitos de interesse também
surgem quando um empregado, gerente, superintendente ou diretor, ou um membro de sua família,
recebe benefícios pessoais impróprios como resultado de sua posição na entidade. Por isso, é
fundamental o gerenciamento adequado de relações e atividades, seja dentro ou fora do ambiente de
trabalho, de forma que não interfira, ou até mesmo pareça interferir, na capacidade de realizar as
funções e tomar decisões de negócios objetivas e justas.
Para prevenir conflitos de interesse, os empregados devem se precaver contra situações em que as
objetividades de decisões possam ser prejudicadas, observando principalmente:
a) Existência de investimentos em fornecedores ou clubes, seja pela aquisição de participação
societária, seja por atividades comerciais. Embora os colaboradores possam participar de
atividades sem fins lucrativos a título pessoal, devem se assegurar de que isso não provoque
conflito de interesses junto à entidade.
b) Empregados podem ter alguém próximo, cujos interesses pessoais estejam ligados às
atividades da entidade. Em situações que tais vínculos sejam identificados e a objetividade das
decisões tomadas pela entidade possa ser contestada, o empregado deverá informar seu
superior sobre o vínculo antes de qualquer decisão seja tomada.
Também a fim de evitar possíveis conflitos de interesse, apresentamos as seguintes vedações:
5.1 Dar tratamento preferencial ou privilegiado a qualquer cliente ou fornecedor em desacordo com
as políticas e normas do CBC.
5.2 Contratar parentes para posições em que haja subordinação direta ou indireta ou potencial conflito
de interesses próprios com os interesses do CBC.
Em situações em que um potencial conflito de interesses é identificado, o superior imediato ou o
Departamento de RH deve ser consultado, antes da tomada de qualquer decisão.
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6. HOSPITALIDADE, PRESENTES, BRINDES
Embora dar e receber brindes, frequentemente, faça parte das relações cordiais do trabalho, os
empregados e seus familiares não deverão trocar, com parceiros comerciais, brindes cuja natureza e
valor ultrapassem as cortesias usualmente associadas a pratica comercial aceitável, observado o limite
de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), independentemente do cargo ocupado, como meio de
exercer influência indevida, ou auferir ganho pessoal ou prêmio para si ou para terceiros.
Os brindes recebidos por quaisquer empregados e que excedam o valor mencionado acima, devem ser
apresentados ao Departamento de Recursos Humanos, para que sejam devolvidos aos fornecedores e
para que seja encaminhada comunicação formal a pessoa física ou jurídica que forneceu o brinde,
explicitando a política praticada pelo CBC para a matéria. Caso a devolução não seja possível, o brinde
será encaminhado a doação.
Ainda é vedado oferecer hospitalidade ou entretenimento, realizar doações ou contribuições sociais
em nome do CBC em desconformidade com suas políticas e normas ou sem a obtenção da autorização
interna necessária.

7. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Os procedimentos de Segurança da Informação da Rede de Tecnologia, da utilização do e-mail
corporativo e da utilização do acesso à Internet, visam, em seus diversos aspectos, apresentar normas
para utilização dos recursos acima referidos, de forma a preservar o patrimônio e a informação.
É importante que os empregados do CBC tenham conhecimento das implicações jurídicas relacionadas
com o envio de mensagens eletrônicas pelos meios de comunicação corporativos, uma vez que isso se
aplica às relações trabalhistas e podem servir como motivação para demissão, inclusive por justa
causa, em inúmeros casos, e responsabilidades frente a terceiros por atos ilícitos, principalmente se
for ocasionado algum tipo de prejuízo ao CBC. Ou seja, há responsabilidade moral e material
envolvidas.
A utilização dos recursos de informática deve ser feita exclusivamente para fins profissionais,
respeitando os termos de compromisso aceito quando do recebimento dos equipamentos. Ao assinar
o Regulamento Interno de Trabalho, os empregados estão cientes de que equipamentos de
informática, softwares, e-mail e acesso à internet são recursos do CBC, disponibilizados para o
exercício de suas funções. Os meios de comunicação corporativos não devem ser utilizados para tratar
de assuntos pessoais, sendo ferramentas disponibilizadas apenas para o use consciente relacionado
estritamente a missão estatutária do CBC. O empregado deve também evitar manifestar qualquer tipo
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de comentário que expresse opiniões de cunho pessoal, pois isso pode vir a ser interpretado
erroneamente, e não indo de encontro ao que as normas e diretrizes do CBC determinam.
É proibido o envio de mensagens religiosas, políticas, eróticas e/ou pornografia (representada por som,
imagem ou texto) e quaisquer outras não relacionadas às atividades-fim do CBC.
Para a questão das redes sociais, sua atuação deve ser efetuada respeitando os valores do CBC e a este
Código. O CBC considera inadequada a publicação nas redes sociais de quaisquer assuntos ofensivos à
sua imagem ou à sua força de trabalho, bem como a utilização indiscriminada da logomarca.
É vedado comentar ou compartilhar quaisquer assuntos de caráter restrito ou sigiloso envolvendo as
atividades realizadas na empresa. Incluindo rotinas, procedimentos e padrões internos.
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