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MISSÃO

Fazer a diferença na vida das pessoas

VISÃO

Ser reconhecida como melhor empresa em opção de relacionamento
imobiliário

VALORES
Ética nos negócios
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Inovação
Sustentabilidade
Desenvolvimento de pessoas
Espirito de servir
Atenção aos detalhes
Foco no resultado
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1. Sobre o Código
A BKO tem em seu DNA Inovação, Sustentabilidade e Customização.
Este tripé sustenta nossas ações sempre de forma alinhada à nossa
Missão, Visão e Valores.
Este Código de Conduta tem como objetivo orientar tais ações de
acordo com as diretrizes definidas que devem direcionar as relações
internas e externas de todos os Colaboradores independentemente
das suas responsabilidades.
2. Relações com Clientes
Para a BKO cada cliente é único. Nosso compromisso é consolidar
a relação de confiança que se estabelece desde o primeiro contato.
Portanto, é princípio básico dos nossos Colaboradores atender ao
cliente com respeito e transparência, dando ênfase à qualidade,
produtividade, inovação e sustentabilidade.
3. Responsabilidades dos Colaboradores
O Colaborador da BKO tem suas ações baseadas na relação de
confiança entre as pessoas e na delegação das atividades que lhes
são atribuídas.
Cada Colaborador é responsável por exercer suas responsabilidades com
transparência, respeito à lei, aos direitos humanos, ao meio ambiente e
aos princípios da BKO. Cabe ao líder influenciar sua equipe através do
exemplo garantindo o cumprimento das condutas definidas neste código.
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3.1 Confidencialidade das informações
Entende-se por informações confidenciais toda a informação que ainda
não tenha sido de conhecimento público, tais como: Informações
salariais, estratégicas, campanhas, lançamentos, aquisições
ou qualquer outra que não tenha sido devidamente divulgada.
Procedimentos e formulários não devem ser fornecidos para pessoas
que não fazem parte do nosso quadro de Colaboradores.
Todas as informações que dizem respeito a empresa deve ser tratada
de forma sigilosa.
3.2 Igualdade
A BKO respeita a diversidade de pessoas e não tolera qualquer tipo de
discriminação ou preconceito tanto nas atividades diárias quanto nos
processos de recrutamento, seleção ou promoção.
3.3 Ambiente de Trabalho
Nosso maior patrimônio são as pessoas. Valorizamos a nossa equipe
de profissionais e acreditamos que o sucesso do negócio depende da
dedicação de todos. Nossas relações são baseadas na confiança e em
uma conduta digna e honesta independente de cargo ou função e para
que os Colaboradores possam desempenhar bem suas atividades
entendemos que o ambiente de trabalho deve ser harmonioso e
estimulante, livre de insinuações ou restrições de qualquer natureza,
para evitar possíveis constrangimentos pessoais.
Incentivamos aos nossos Colaboradores, o seu continuo desenvolvi-
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mento. Os gestores devem utilizar a meritocracia como critério para
promover o desenvolvimento profissional dos Colaboradores.
Não se admite o uso da posição de liderança para conseguir favores
ou serviços pessoais. Também não são toleradas ameaças ou
assédios de qualquer tipo.
3.4 Preservação dos bens da BKO
Cabe a cada Colaborador zelar pela conservação dos ativos da
empresa e utiliza-los de forma consciente e responsável.
O Colaborador poderá utilizar o computador e o acesso à internet para
acessar algo não relacionado ao trabalho, desde que seja ocasional
e limitado. Consultar o site do banco, verificar resultados de exames
ou procurar um telefone são exemplos de usos permitidos. Acesso a
jogos e pornografia são expressamente proibidos.
Dados produzidos e mantidos nos equipamentos da BKO são de
propriedade exclusiva da empresa. Os Colaboradores devem estar
cientes que a empresa tem acesso aos registros de acesso à internet
e e-mails de modo que, caso a empresa julgue necessário, serão
monitorados sem prévia notificação.
3.5 Brindes
Entendemos que brindes e oportunidades de entretenimento
fortalecem as relações entre fornecedores e parceiro de negócio.
Entendemos por brinde todo item de valor modesto que pode ser
distribuído para atender às funções estratégicas ou de agradecimento,
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como por exemplo, agendas e cadernos.
Não devem retribuir ou prestar satisfação de relacionamento
estritamente pessoal.

4. Relações com Fornecedores
Mantemos com nossos fornecedores uma relação de respeito
e profissionalismo. Para obter o melhor interesse da empresa,
contratamos fornecedores e parceiros com padrões éticos compatíveis
com os nossos e que atendam sempre critérios técnicos baseados
em qualidade, preço e cumprimento de prazo.
A BKO é contra qualquer tipo de fraude ou ato de corrupção e por
isso, nossos fornecedores não podem estar ligados ou envolvidos
em qualquer atividade desse tipo. Os parceiros e fornecedores
contratados pela BKO devem atender à toda a legislação vigente,
inclusive trabalhista, tributária e ambiental, e não podem explorar a
mão de obra infantil ou escrava.
Em qualquer momento, o fornecedor ou parceiro que deixar de
atender tais exigências, será desqualificado.
5. Relações com Concorrentes
A concorrência leal é um compromisso da BKO e deve ser um elemento
básico em todas as operações da empresa que busca manter uma
relação profissional com seus concorrentes.
Deve ser evitado comentários que possam difamar a imagem dos
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concorrentes, os mesmos devem ser tratados da mesma maneira
que a empresa espera ser tratada.
Nenhum Colaborador está autorizado a fornecer informações
estratégicas da empresa, confidenciais ou sob qualquer outra forma,
prejudiciais aos negócios da empresa.

6. Conflito de Interesses
Os Colaboradores da BKO devem zelar para que não haja conflito de
interesses, nem danos à imagem da empresa na condução das suas
reponsabilidades profissionais e pessoais.
Nossas respectivas áreas e Colaboradores devem sempre colocar
os interesses da BKO em qualquer negócio acima de seus próprios
interesses ou ganhos, agindo com honestidade e ética.
7. Respeito às Leis
Mantemos um relacionamento ético e transparente com órgãos
governamentais e não toleramos qualquer tipo de concessão de
vantagens ou privilégios a funcionários públicos, bem como o
pagamento ou qualquer benefício com o objetivo de subornou
tratamento especial.
É preciso que todos preservem o espirito das leis e regulamentos,
observando os padrões de honestidade e integridade e se
comprometam a cumprir a legislação e não executar qualquer ação
que viole as leis e regulamentos vigentes.
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8. Responsabilidade Social e Direitos Humanos
Consideramos em nossas decisões os impactos que produzimos no
espaço social e nas vizinhanças de nossas obras.
Todos os integrantes da BKO cumprem sua responsabilidade social
por meio do trabalho que é realizado com qualidade e produtividade.
Direcionamos nossas atividades buscando sempre atuar com
desenvolvimento sustentável e focada na conservação do meio
ambiente e para isso temos o objetivo de identificar e reduzir possíveis
impactos ambientais que venha a ocorrer.
A contribuição à comunidade é ampliada de forma espontânea pelas
ações da Gincana Sustentável BKO. A participação voluntária dos
Colaboradores em ações comunitárias deve ser valorizada.
9. Emprego de mão de obra forçada e/ou infantil, exploração sexual
de crianças e adolescentes e tráfico de pessoas
Não permitimos e não realizamos nenhum tipo de negócio ou
processo que podem envolver o emprego de mão de obra forçada e/
ou infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes e o tráfico
de seres humanos.
10. Saúde, segurança no trabalho e meio ambiente
Todos os Colaboradores devem ser intolerantes com riscos e acidentes
de qualquer natureza, em especial de trabalho. Os Colaboradores
devem também cumprir e conhecer os requisitos relacionados à
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segurança no trabalho, à sua própria saúde, bom como à dos demais
Colaboradores e requisitos relacionados à proteção animal.

11. Vigência do código
O presente código de Conduta entra em vigor na data de sua
divulgação à empresa.

São Paulo, julho de 2016
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12. Termo de Compromisso
Declaro que eu _________________________________________,
da área _________________________________ recebi o Código
de Conduta da BKO Incorporadora e estou ciente de todas as suas
regras e diretrizes.
Concordo e assumo a obrigação de incorpora-las como referência
nas minhas atividades diárias na empresa.

São Paulo, _______ de ___________________ de _____________.

____________________________________________
Assinatura do Colaborador
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