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MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 

Mensagem da Presidência 

Este documento é um conjunto de princípios, conceitos e critérios, com foco na 
educação e no trabalho, que provê os fundamentos éticos, morais e conceituais para a 
atuação dos nossos integrantes em suas relações com órgãos e representantes de 
governo, clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores, concorrentes, acionistas  e 
outros, é fundamental para garantir o cumprimento do nosso compromisso com a 
qualidade de nossos produtos e serviços. 

Nosso Código de Ética é a base da nossa cultura e direciona a ação das pessoas nas 
diferentes posições que ocupam dentro da organização. 

Nosso objetivo é valorizar as potencialidades dos integrantes da organização, 
fomentando sua evolução e a superação dos resultados, otimizando o trabalho, sempre 
com o foco numa atuação pautada pela ética e respeito às leis e à comunidade. 

Assim, é possível atender às necessidades dos nossos participantes, alcançando os 
resultados almejadas de forma justa e com responsabilidade social. 

 

Victor Kodja 

Diretor Presidente 
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MISSÃO – VISÃO - VALORES 

 

Oferecer serviços com excelência e rentabilidade, observando sempre as melhores 
práticas do mercado e procurando desenvolver os setores nos quais atuamos. 

Ser considerado um grupo inovador e empreendedor, capaz de criar soluções que 
superem as expectativas dos clientes e sejam inspiração para as demais empresas do 
mercado 

 

Transparência 

Fornecer informações claras e verídicas para acionistas, fornecedores, parceiros, 
clientes, colaboradores, poder público, comunidade, todas pessoas e empresas nos 
quais o BBCE se relacione.  
 

Qualidade 

Garantir o fornecimento de serviços de reconhecida qualidade e que resultem na 
melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

 

Inovação  

Investir constantemente no aperfeiçoamento das empresas do grupo e na formação de 
seus integrantes, premiando aqueles que se destacam na promoção de soluções 
inovadoras para os clientes, promovendo o desenvolvimento socioeconômico, 
tecnológico e empresarial nos setores onde atuamos. 

 

Respeito às Pessoas  

Atuar de forma correta e justa em relação aos funcionários, colaboradores, 
fornecedores, parceiros, clientes, acionistas, integrantes do poder público, agentes do 
mercado e comunidade, criando oportunidades de trabalho e de desenvolvimento para 
as pessoas, inclusive reinvestindo os resultados obtidos. 

 

Respeito à Diversidade  

Condenar qualquer ato de discriminação em virtude de raça, crença, convicção filosófica 
ou política, idade, sexo, nacionalidade, estado civil, orientação sexual e/ou deficiência 
que ocorra dentro do grupo. 
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Respeito ao Meio Ambiente  

Assegurar o permanente respeito ao meio ambiente nas ações empresariais. 

 

Integridade  

Observar estritamente a legislação aplicável, este Código de Ética, o Código de Conduta 
e demais políticas e orientações do grupo, com atenção especial às demandas da 
comunidade.  

 

Responsabilidade Empresarial  

Gerar riquezas para a sociedade, por ações diretas e meio do recolhimento de correto 
dos tributos, justa remuneração dos funcionários e colaboradores, correta remuneração 
dos fornecedores e parceiros, bem como remuneração dos investimentos dos 
acionistas. 

 

PRINCÍPIOS 

 

Os princípios fundamentais do BBCE estabelecem os valores culturais e éticos que 
devem conduzir os negócios do grupo. 

Todos funcionários, colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros, acionistas e 
demais que venham a interagir com o BBCE, devem atuar em alinhamento aos seguintes 
princípios: 

• Confiança e Respeito pelas Pessoas. 

• Integridade e Cumprimento da Lei. 

• Satisfação do Cliente, com ênfase na qualidade, produtividade e rentabilidade. 

• Valorização do patrimônio das empresas do grupo. 

• Parceria entre os integrantes das empresas do grupo. 

• Autodesenvolvimento das pessoas e reinvestimento dos resultados, para a 
criação de novas oportunidades de trabalho e para o desenvolvimento da 
comunidade. 

• Responsabilidade Social Corporativa, através do comprometimento com uma 
cidadania global e responsável. 

 

O BBCE atua de forma ética e responsável: 

• Proíbe expressamente a prática de atos ilícitos, tais como corrupção e extorsão, 
para a obtenção de vantagens comerciais. 
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• Proíbe a troca de favores e a relação próxima e pessoal entre integrantes da 
organização e agentes públicos com os quais se relacionem profissionalmente. 

• Proíbe comportamentos discriminatórios no ambiente de trabalho e na relação 
com seus clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores. 

• Proíbe o trabalho infantil e forçado. 

• Coíbe a utilização do poder econômico para influenciar outras empresas ou 
manipular concorrências públicas ou privadas. 

 

ATUAÇÃO 

O BBCE atua de forma ética e responsável. 

• Preza pelo compromisso ético na gestão de informações internas de caráter 
privado, não realizando a divulgação das informações estratégicas e de caráter 
sigiloso. 

• Remunera de maneira justa e adequada os seus sócios, conforme suas regras 
internas de apuração de resultados, monitoradas e avaliadas periodicamente. 

• Prioriza a contratação de mão de obra nas comunidades locais onde possui 
empreendimentos. 

• Prioriza a saúde, segurança e meio ambiente na condução de seus projetos. 

 

APLICAÇÃO 

As regras aqui elencadas são aplicáveis à atuação do BBCE, funcionários, colaboradores, 
clientes, fornecedores, parceiros, acionistas e demais que venham a interagir com o 
BBCE, bem como nas interações entre si. 

 

TERMO DE ADESÃO 

  

Declaro que recebi, examinei e compreendi o Código de Ética do Grupo BBCE, e me 
comprometo a cumpri-lo integralmente no desempenho das minhas atividades. 

  

Nome Completo: ___________________________________ 

Área: ____________________________________________ 

Empresa: _________________________________________ 

Data: _______ /_______ /__________ 


