
Código de Conduta de 2023 
Impulsionando o crescimento responsável



Código de Conduta:  
essencial para a forma 
como impulsionamos o 
crescimento responsável 
Aos meus colegas de equipe: 

Todos os dias, trabalhamos arduamente para impulsionar  

o crescimento responsável; isso significa crescer e vencer  

no mercado, foco no cliente em tudo o que fazemos,  

gerenciar bem os riscos e garantir que nosso crescimento  

seja sustentável.

Nosso Código de Conduta nos orienta em relação a como 

fazemos essas coisas, vivenciando nossos valores e cumprindo 

nosso propósito de melhorar a vida financeira de pessoas, 

entidades e investidores institucionais.

Para manter tudo isso uma prioridade, cada um de nós deve, 

anualmente, revisar e confirmar o entendimento do nosso 

Código de Conduta. Obrigado por defender os nossos padrões 

éticos e o compromisso com nossos valores em tudo o que 

você faz diariamente, para nossos clientes, colegas de equipe 

e comunidades.

Brian Moynihan 
Diretor Executivo (CEO), Bank of America



Você gostaria de ter poder para fazer o quê?®

No Bank of America, fazemos essa pergunta diariamente a todas as pessoas que atendemos. Isso está na essência de como 
vivenciamos nossos valores, cumprimos nosso propósito e crescemos com responsabilidade.

Os nossos valores 
• Trabalhar juntos

• Agir com responsabilidade

• Valorizar nosso pessoal

• Confiar na equipe

Nosso propósito 
Ajudar a melhorar a vida 
financeira de pessoas, 
entidades e investidores 
institucionais através do 
poder de cada conexão.

Crescimento 
responsável 
• Devemos crescer e vencer 

no mercado — sem 
desculpas

• Devemos crescer com a 
nossa estratégia voltada  
ao cliente

• Devemos crescer dentro da 
nossa estrutura de riscos

• Devemos crescer de 
maneira sustentável

Oito linhas de negócios 
Atender às principais 
necessidades financeiras 
de pessoas, entidades e 
investidores institucionais 
por meio de oito linhas de 
negócios.

Os nossos valores
Trabalhar juntos
Acreditamos na importância de tratar cada consumidor, 
cliente e colega como um indivíduo e considerar cada 
momento como um momento importante. Nós nos 
empenhamos para vencer obstáculos e apresentar 
resultados, com disciplina e paixão. Acreditamos na criação 
de vínculo com as pessoas, com empatia e compreensão. 
Acreditamos que tudo o que fazemos para os consumidores, 
clientes, colegas de equipe e comunidades que atendemos 
é edificado em uma base de negócios sólida, que atende os 
acionistas.

Agir com responsabilidade
Acreditamos que a integridade e a gestão disciplinada 
dos riscos compõem a base do nosso negócio. Temos 
consciência de que nossas decisões e ações afetam 
diariamente as vidas das pessoas. Acreditamos na tomada 
de decisões que sejam claras, justas e baseadas nos 
princípios de sucesso compartilhado, cidadania responsável 
e criação de comunidades.

Valorizar nosso pessoal
Nós nos empenhamos para ajudar todos os nossos 
funcionários a atingir seu potencial máximo. Acreditamos 
que históricos e experiências diversas nos tornam mais 
fortes. Respeitamos cada indivíduo e valorizamos  
nossas diferenças de pensamento, estilo, cultura, etnia  
e experiência.

Confiar na equipe
Acreditamos que os melhores resultados são atingidos 
quando as pessoas trabalham juntas. Acreditamos que 
ótimas equipes são formadas a partir da confiança 
mútua, propriedade compartilhada e responsabilidade. 
Agimos como uma só entidade e acreditamos que, 
quando trabalhamos juntos, atendemos melhor todas as 
necessidades dos nossos consumidores e clientes.
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Nosso propósito 
Somos guiados pelo nosso propósito, que é ajudar a 
melhorar a vida financeira de pessoas, entidades e 
investidores institucionais através do poder de cada 
conexão. Cumprimos nosso propósito por meio do foco 
no Crescimento responsável. Ao investir nos nossos 
funcionários, ajudando a criar empregos, desenvolvendo 
comunidades, fomentando a mobilidade econômica e 
tratando dos maiores desafios da sociedade, enquanto 
gerimos bem os riscos e fornecemos retorno para nossos 
clientes e nosso negócio, estamos crescendo e garantindo 
nosso sucesso no longo prazo.

Nossa cultura
Nossa cultura vem de como administramos a entidade 
todos os dias, agindo com responsabilidade e gerenciando 
bem os riscos, o que inclui nossos compromissos com 
o comportamento honesto e ético, agir com integridade 
e cumprir com as leis, regras, regulamentos e políticas 
aplicáveis. Reconhecemos que cultivar uma cultura forte 
é um esforço contínuo, incentivado a cada dia, formal e 
informalmente. Construir uma cultura unificada requer uma 
ação cuidadosa e intencional, o que fazemos ao garantir que 
todos os nossos funcionários — em todas as nossas linhas 
de negócios e cada país e local onde operamos — estejam 
alinhados ao nosso propósito de melhorar a vida financeira 
de pessoas, entidades e investidores institucionais através 
da energia de cada conexão.



Impulsionar o crescimento  
responsável
Cumprimos nosso propósito por meio do foco no 
crescimento responsável. Ao investir no sucesso dos nossos 
funcionários, ajudando a criar empregos, desenvolvendo 
comunidades, fomentando a mobilidade econômica e 
tratando dos maiores desafios da sociedade, enquanto 
gerimos bem os riscos e fornecemos retorno para nossos 
clientes e nosso negócio, estamos crescendo e garantindo 
nosso sucesso no longo prazo.

Direitos humanos
O Bank of America está comprometido em respeitar os 
direitos humanos fundamentais e demonstra liderança 
em práticas responsáveis no local de trabalho, por 
toda a nossa entidade e em todas as regiões onde 
conduzimos negócios. Nosso objetivo é alinhar as 
políticas e práticas da nossa empresa com os padrões 
internacionais. Nosso compromisso com práticas 
comerciais justas, éticas e responsáveis, à medida que 
nos envolvemos com nossos funcionários, clientes, 
fornecedores e comunidades em todo o mundo, 
está incorporado em nossos valores e no Código de 
Conduta. Para obter informações adicionais, leia nossa 
Declaração de Direitos Humanos. 

5 | Código de Conduta de 2023 | Impulsionando o crescimento responsável



Foco em crescer com responsabilidade
Ambiental, Social e Governança
No Bank of America, estamos conduzindo o crescimento 
responsável com forte foco na liderança Ambiental, Social e 
de Governança (ESG). Isso nos permite atender aos clientes, 
oferecer valor de longo prazo por meio de resultados 
sustentáveis aos nossos acionistas e abordar alguns dos 
maiores desafios da sociedade. Mais do que isso, nosso 
foco em ESG nos ajuda a impulsionar oportunidades, 
gerenciar riscos em toda a nossa entidade, definir como 
mobilizamos nosso capital e recursos, além de informar 
nossas práticas de negócios. Através do nosso compromisso 
com os princípios ESG, construímos confiança e 
credibilidade como uma entidade onde as pessoas desejam 
trabalhar, investir e fazer negócios.

Integrado em nossas oito linhas de negócio, nosso foco 
em ESG reflete nossos valores, nos torna responsáveis 
por nossas ações, apresenta uma grande oportunidade 
comercial e nos permite criar sucesso compartilhado com 
nossos clientes e nossas comunidades.

Incentivamos que nossos funcionários participem 
ativamente em nossas comunidades através de atividades 
de voluntariado e doações, além de atuarem como melhores 
gestores ambientais. Acesse as seções HR Connect e 
Ambiental, Social e Governança no Flagscape para obter 
mais informações sobre oportunidades e diretrizes, inclusive 
folga para atividade de voluntariado (para funcionários 
elegíveis), como registrar as horas destinadas à atividade 
de voluntariado, dicas de como ser sustentável em casa 
e no trabalho, e como participar de uma divisão My 
Environment®.

Para mais informações:

• Estrutura da Política de Risco Ambiental e Social
• Relações com investidores — Como causar impacto
• Relações com investidores — Relatório anual e 

Declaração de procuração
• Assuntos ambientais, Sociais e de Governança no  

site Flagscape
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Nosso Código de 
Conduta
O Bank of America está comprometido com os mais 
elevados padrões de conduta ética e profissional. Código 
de Conduta (o “Código de Conduta” ou o “Código”) 
oferece diretrizes básicas para práticas de negócios e de 
conduta profissional e pessoal, que devemos de adotar e  
defender como funcionários do Bank of America. O 
Código de Conduta contém os seguintes temas principais 
consistentes com os nossos valores:

Honramos nosso Código ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10

Gerenciamos bem o risco �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16

Agimos eticamente ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17

Somos justos e honestos nas nossas comunicações ������������������������������������������������������������������������������ 24

Protegemos as informações ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26

Não utilizaremos informações de modo impróprio ��������������������������������������������������������������������������������� 28

Protegemos os ativos do Bank of America ������������������������������������������������������������������������������������������������ 30

Cumprimos leis e regulamentos �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31

Conduzimos nossos assuntos financeiros com responsabilidade ������������������������������������������������������� 34

Valorizamos todos os nossos colegas de equipe ������������������������������������������������������������������������������������� 35

Recursos ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38



Os termos “Bank of America”, “o banco”, “a Entidade”, “corporação” e “empresa” se referem à Bank of America Corporation e suas subsidiárias diretas e 
indiretas. Por conveniência, usamos esses termos porque diversas entidades dentro do Bank of America utilizam este documento. O uso desses termos 
aqui ou em outras publicações não significa que você seja um funcionário do Bank of America Corporation. O uso desses termos ou a publicação deste 
documento não altera seu atual status de funcionário. Os funcionários permanecem empregados por vontade própria, e o relacionamento trabalhista por 
vontade própria só pode ser alterado por um representante autorizado da entidade por escrito. Igualmente, o uso desses termos ou o requisito de ler 
ou aderir a este Código não altera a situação trabalhista dos consultores contratados da entidade ou dos prestadores de serviço terceirizados. O termo 
“colaborador”, “funcionário”, “colega de equipe” ou “você” refere-se a qualquer diretor, executivo e funcionário do Bank of America. O Código de Conduta 
de 2023 substitui quaisquer comunicações, políticas, regras, práticas, padrões e/ou orientações anteriores menos restritivas ou conflitantes, tanto escritas 
quanto verbais. Se houver algum conflito com o Guia do Funcionário, nos Estados Unidos ou em países onde este material está disponível, as orientações 
deste Código prevalecerão. Caso qualquer disposição deste Código entre em conflito com as leis locais, as disposições das leis locais prevalecerão.

Aviso aos funcionários
Nada apresentado neste Código proíbe ou limita qualquer 
funcionário ou seu advogado de iniciar comunicações 
diretamente, responder a qualquer solicitação, dar 
informações voluntariamente ou depor para a Comissão de 
Valores Mobiliários (SEC), o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos, a Financial Industry Regulatory Authority, 
Inc. (FINRA) e qualquer outra organização autorreguladora 
ou qualquer outra autoridade governamental, de aplicação 
da lei ou regulação, em conexão com qualquer denúncia, 
investigação ou processo a respeito de suspeitas de 
violações da lei, e nenhum funcionário será solicitado a 
informar ou buscar a permissão da entidade antes de se 
envolver em qualquer atividade desse tipo. Em conexão 
com qualquer uma das atividades permitidas acima, os 
funcionários devem identificar informações que sejam 
confidenciais e solicitar tratamento confidencial de 
tais informações para a agência do governo. Apesar 
do exposto anteriormente, os funcionários não têm 
permissão para revelar a qualquer terceiro, incluindo 
qualquer autoridade governamental, de aplicação da lei ou 
regulação, informações das quais o funcionário veio a ter 
conhecimento durante o decorrer do emprego na entidade, 
que são protegidas contra a divulgação por qualquer sigilo 
aplicável, incluindo, entre outros, o sigilo advogado-cliente, 
princípio de não divulgação de documentos que foram  
fruto de análise jurídica e/ou outros sigilos legais aplicáveis. 
A entidade não renuncia a nenhum privilégio aplicável  

ou ao direito de continuar a proteger suas informações 
privilegiadas entre advogado e cliente, documentos de 
análise jurídica e outras informações privilegiadas. Além 
disso, os funcionários reconhecem que a capacidade do 
funcionário de divulgar informações pode ser limitada 
ou proibida pela lei aplicável e a Entidade não permite 
divulgações que violariam a lei aplicável. Tais leis aplicáveis 
incluem, entre outras, leis e regulamentações que 
restringem, sem limitações, a divulgação de informações 
confidenciais de supervisão ou divulgações sujeitas à lei de 
sigilo bancário (Bank Secrecy Act, 31 U.S.C. §§ 5311-5330) 
dos Estados Unidos, incluindo informações que revelariam 
a existência ou arquivamento de um relatório de atividade 
suspeita.

Informações confidenciais de supervisão incluem qualquer 
informação ou materiais relacionados ao exame e à 
supervisão da entidade por agências reguladoras do sistema 
bancário, materiais da entidade respondendo ou citando 
informações que não são públicas e relacionadas a exames 
ou supervisão de agências reguladoras do sistema bancário 
e correspondência para ou de órgãos reguladores bancários 
aplicáveis.
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Nosso Código de Conduta
Nosso Código se aplica a todos os funcionários do 
Bank of America. Além dos funcionários, este Código define 
nossas expectativas para todos os que atuam em nosso 
nome, incluindo, entre outros, consultores, terceiros  
e contratados. Todos os que agem em nosso nome devem 
abraçar o espírito deste documento e se comportar com o 
mais alto nível de integridade.

Seu gestor ou diretor de Conformidade e Risco Operacional 
lhe dará acesso a manuais, políticas, procedimentos e 
treinamento relacionados ao seu cargo específico. Consulte 
o Guia do Funcionário nos Estados Unidos e nos países 
que disponham de seu próprio Guia do Funcionário, para 
obter mais informações sobre a conduta dos funcionários. 
A entidade pode publicar políticas adicionais, conforme 
necessário ou apropriado. Você deve seguir este Código, 
outras políticas citadas no Código, políticas adicionais que 
se aplicam ao seu cargo específico e o espírito e a aplicação 
de todas as leis e regulamentações. A violação do Código 
de Conduta ou de outras políticas, procedimentos, leis e 
regulamentações será resolvida imediatamente e pode  
ser objeto de ação disciplinar, incluindo demissão  
e possível processo jurídico.
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Nós honramos nosso  
Código
Tomando decisões boas e responsáveis 
Cada decisão que tomamos como instituição e como 
funcionário afeta não apenas a entidade e nossos colegas 
de equipe, mas também nossos consumidores, clientes, 
acionistas e comunidades. Todos nos esforçamos para 
tomar decisões boas e responsáveis e para fazer a coisa 
certa. Contudo, tomar decisões nem sempre é fácil. Tenha 
em mente o seguinte para lhe ajudar a tomar decisões 
informadas e ponderadas:

• Assegure-se de conhecer os fatos relevantes.

• Leve em conta as leis, regras, regulamentações  
e políticas aplicáveis.

• Considere os interesses conflitantes.

• Identifique todas as possíveis opções e suas 
consequências.

• Defenda os valores do Bank of America.

Seguindo o Código de Conduta e  
treinamento anual
Como funcionário ou terceirizado do Bank of America, 
exige-se que você cumpra o Código de Conduta e faça 
treinamentos a respeito do Código de Conduta, o que inclui 
declaração anual de concordância.

Para mais informações:

• Código de Conduta no site Flagscape
• Política de Treinamento de Conformidade
• Guia do Funcionário

Representação gráfica de tomada  
de decisões éticas

NÃO TENHO CERTEZA

NÃO TENHO CERTEZA

NÃO TENHO CERTEZA

Entre em contato com o 
Departamento Jurídico 
para obter orientações.

SIM

Reveja o Recurso de Política 
Global (GPS) ou entre em contato 

com o seu diretor de conformidade 
e da área de risco operacional.

Reveja os valores do Bank 
of America, no Código de Conduta, 

para obter orientações.

Procure orientação de seu gerente 
ou do seu diretor de conformidade 

e da área de risco operacional.

Procure orientação de seu gerente 
ou do seu diretor de conformidade 

e da área de risco operacional.

NÃO TENHO CERTEZA

SIM

SIM

NÃO

Isso poderia afetar negativamente 
nossos clientes ou acionistas?

NÃO TENHO CERTEZA NÃO

Isso reflete os valores principais 
do Bank of America?

Isso poderia ser uma preocupação se esta decisão 
aparecesse nas notícias ou nas redes sociais? 

Isto é legal?

Está de acordo com as políticas do 
Bank of America?

A decisão de seguir em frente parece ser adequada.
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Negociação justa e Responsabilidades 
do funcionário
No Bank of America, é esperado que façamos negociações 
justas com nossos funcionários, clientes, fornecedores, 
concorrentes e terceiros:

• Você não deve tirar vantagem de nenhum funcionário, 
cliente, fornecedor, concorrente ou terceiros através 
de manipulação, dissimulação, uso inadequado 
de informações proprietárias e/ou confidenciais, 
deturpação consciente de fatos ou qualquer outra  
prática de negociação desleal.

• Você não deve oferecer nem aceitar subornos, 
comissões, promessas não autorizadas ou 
alongamentos preferenciais de crédito.

• Você deve aprovar ou aceitar pedidos, contratos 
e compromissos com base em padrões objetivos 
de negócios, para evitar favoritismo ou impressão 
de favoritismo.

• Você não deve conspirar nem colaborar  
com concorrentes sob nenhuma circunstância.

• Você não deve acessar a conta de um cliente,  
exceto para fins comerciais apropriados.

Para obter mais informações, consulte a referência sobre 
políticas e recursos em cada seção neste Código de 
Conduta, bem como a referência consolidada a partir  
da página 38.
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Principais obrigações dos gerentes
Como gerente, você tem obrigações importantes para 
ajudar a criar um ambiente de trabalho onde problemas de 
conduta sejam discutidos ativamente. Estas obrigações são:

• Liderar pelo exemplo: “Definir o tom desde cima”, 
praticar ativamente o comportamento ético, gerenciar 
riscos de acordo com a Estrutura de Risco e o 
Programa de Gestão de Risco de Conduta da entidade 
e cumprir com os padrões de nosso Código e nossos 
valores.

• Incentivar que os outros ajam conforme nossos valores, 
nosso Código, nossa Estrutura de Risco e nosso 
Programa de Gestão de Risco de Conduta.

• Assegurar-se de que os indivíduos sob sua supervisão 
estejam cientes do nosso Código, das políticas e 
procedimentos relacionados.

• Promover um ambiente no local de trabalho que 
estimule discussões francas sobre questões éticas, sem 
medo de retaliação.

• Evitar condutas que possam ser consideradas abuso 
de sua posição ou influência (como pressionar 
inadequadamente os colegas de equipe para obter 
benefício pessoal).

• Tratar confidencialmente todas as notificações sobre 
potenciais violações do Nosso Código, seguindo as 
políticas e procedimentos da entidade para resolvê-los.

• Relatar e/ou encaminhar potenciais desvios de conduta 
para a Linha Direta de Ética e Conformidade ou 
Relações com Funcionários.

Para mais informações:

• Código de Conduta no site Flagscape

P:  Como gerente, como posso promover o 
comportamento ético? 

R:  Em primeiro lugar, lidere pelo exemplo. Inclua discussões 
sobre ética no local de trabalho nas reuniões de equipe. 
Faça com que os membros da equipe sintam-se à 
vontade, para perguntar quando tiverem dúvidas. Lembre 
os funcionários de que não sofrerão retaliações por 
relatar informações de boa-fé e de acordo com este 
Código.

12 | Código de Conduta de 2023 | Nós honramos nosso Código



Gestão de condutas 
O Bank of America reconhece a importância de cumprir 
com os requisitos legais e regulatórios nas jurisdições onde 
faz negócios, bem como os riscos de conduta imprópria e 
antiética. O documento do Programa de Gestão de Risco 
de Conduta fornece uma visão geral sobre a abordagem do 
Bank of America para gerenciar o risco de conduta.

O Comitê de Supervisão Ética é responsável por fornecer 
monitoramento do Código de Conduta do Bank of America. 
Isso inclui revisar e auxiliar na resolução de problemas, 
incluindo estratégias para evitar violações e certas 
exceções, e analisar informações da Linha Direta de Ética 
e Conformidade. O comitê inclui o diretor executivo de 
auditoria da entidade, o diretor jurídico global, o diretor de 
risco, os executivos para conformidade global e área de 
risco operacional e o diretor de Recursos Humanos. 

Para mais informações:

• Código de Conduta no site Flagscape
• Programas, políticas e procedimentos do 

Bank of America
• Guia do Funcionário

Como informar reclamações sobre 
condutas e possíveis violações
Sujeito à legislação aplicável e ao Aviso aos Funcionários 
neste Código, você deve relatar prontamente qualquer 
conhecimento ou informação que tiver sobre a conduta 
de qualquer pessoa na entidade que, baseado em fatos 
razoáveis, você acredita que se trata de: 

• Crime ou ato ilegal.

• Violação da lei, de regulamentação ou política, incluindo 
este Código.

• Ato desonesto ou antiético, incluindo apropriação 
indébita de fundos ou de alguma coisa de valor  
do Bank of America, ou registro inadequado  
de ativos ou passivos da entidade.

Você também deve informar quaisquer outras circunstâncias 
ou atividades que possam estar em conflito com o Código 
de Conduta. Caso tenha dúvidas sobre o Código de Conduta:

• Consulte seu gerente ou o diretor de Conformidade e 
Área de Risco Operacional.

• Consulte a seção Gestão de Risco no Flagscape para 
obter informações adicionais e contatos.

• Entre em contato com a área de Recursos Humanos.

Para relatar reclamações ou possíveis violações referentes 
a questões éticas ou outra atividade imprópria, ligue 
imediatamente para a Linha Direta de Ética e Conformidade 
(nos números informados abaixo) ou faça uma denúncia on-
line no endereço bankofamerica.ethicspoint.com: 

• Funcionários nos Estados Unidos, Porto Rico e 
Ilhas Virgens Americanas ligam gratuitamente para 
888.411.1744.

• As instruções para ligações gratuitas de funcionários 
internacionais variam de acordo com a localidade. 
Consulte as instruções de discagem internacional para 
a Linha Direta de Ética e Conformidade.

Observe que as reclamações ou possíveis violações poderão 
ser reportadas anonimamente e em total sigilo. 

Suspeitas de crimes financeiros devem ser relatadas pelo 
The Referral Management System (TRMS). Os reportes 
no TRMS podem ser feitos isoladamente ou como 
complemento a um reporte feito na Linha Direta de Ética e 
Conformidade ou de maneira isolada no TRMS. 

Indivíduos de fora dos Estados Unidos devem clicar neste link 
para obter mais informações sobre como relatar problemas.
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Não retaliação
O Bank of America valoriza comunicações claras e abertas, e 
respeita as contribuições de todos os funcionários.

Você não sofrerá retaliações por relatar, de boa-fé e de 
acordo com este Código, informações que você acredita que 
se relacionem à possível má conduta, atos antiéticos e/ou 
violações de leis, normas, regulamentos e deste Código.

Conduta retaliatória inclui demissão, rebaixamento, 
suspensão, ameaças, assédio e qualquer outra maneira 
de discriminação em termos e condições trabalhistas, por 
causa de qualquer ato legal realizado em conexão com  
tal relato.

O Bank of America leva a sério alegações de retaliação 
contra aqueles que relatam possível má conduta. Iremos 
investigar alegações de retaliação, e qualquer pessoa 
que for considerada responsável pela retaliação contra 
um indivíduo que tenha feito algum relato à Linha Direta 
de Ética e Conformidade ou a qualquer outro canal de 
comunicação estará sujeita a medidas disciplinares,  
até e inclusive a demissão do emprego, sem prejuízo das 
possíveis medidas legais aplicáveis. 
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Dever de informar prisões
Conforme as leis e diretrizes locais aplicáveis, todos os 
candidatos a cargos do Bank of America devem passar 
por uma verificação de antecedentes criminais, como 
condição de emprego. As verificações de antecedentes 
são realizadas somente após o candidato receber uma 
oferta condicional de emprego. Como instituição financeira 
regulada federalmente, o Bank of America está proibido de 
empregar indivíduos cujo histórico criminal não atenda às 
regras legais e financeiras aplicáveis. O Bank of America 
também realiza uma revisão do histórico criminal por 
indivíduo, concentrada na manutenção da segurança e 
solidez da entidade. Para garantir a conformidade contínua 
com essas leis e normas, o Bank of America pode realizar 
verificações adicionais de antecedentes criminais a qualquer 
momento, durante o emprego. Além de cumprir quaisquer 
diretrizes específicas da linha de negócios ou requisitos 
do setor, a menos que proibido por lei, você deve informar 
a entidade sobre qualquer investigação criminal ou ordem 
de prisão que ocorra durante seu emprego, por qualquer 
delito que não seja uma violação de trânsito menor (por 
exemplo, excesso de velocidade, ultrapassagem do sinal 
vermelho, recusa em ceder a passagem e desobediência 
a um dispositivo de trânsito) por e-mail endereçado a 
codeofconduct@bofa.com. Prisões e acusações serão 
consideradas apenas conforme exigido ou permitido pela 
lei aplicável, e a divulgação de uma prisão ou acusação 
pendente, ou condenação resultante, não necessariamente 
desqualificará você do emprego. Se você tiver dúvidas sobre 
a conformidade com este requisito, entre em contato com o 
departamento de Relações com Funcionários.

Para mais informações:

• Política Global de Verificação de Antecedentes
• Programa de Gestão de Risco de Conduta
• Guia do Funcionário
• Relações com Funcionários no HR Connect
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional
• Diretrizes aplicáveis locais e específicas da linha  

de negócios

Dever de cooperar
Você deve cooperar inteira e verdadeiramente com qualquer 
investigação ou auditoria interna ou externa, ou ainda, 
com qualquer exame ou solicitação de informação sujeitos 
a proteções jurídicas. Você deve estar ciente e cumprir 
quaisquer políticas e procedimentos específicos dos 
negócios em relação a contatos com órgãos regulatórios, 
que, entre outras coisas, podem solicitar que você relate tal 
contato para o seu gestor e/ou executivo de Conformidade 
e Área de Risco Operacional e/ou Relações Regulatórias 
Globais. Adicionalmente, você deve informar imediatamente 
o seu gestor se for objeto de uma investigação externa, 
exceto se as leis, regulamentos ou a autoridade 
investigadora o proibirem de fazê-lo.

Para mais informações:

• Código de Conduta no site Flagscape
• Guia do Funcionário
• Relações com Funcionários no HR Connect
• Gestão de Risco no site Flagscape
• Relações Regulatórias Globais no site Flagscape
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Gerenciamos bem o risco
Gerenciar os riscos é essencial em tudo o que fazemos. 
É por isso que, independentemente de onde trabalhamos 
na organização, gerenciar bem os riscos é fundamental 
para atender aos nossos objetivos e valores, além de 
proporcionar crescimento responsável.

Nossa Estrutura de Risco oferece uma visão sobre nossa 
abordagem para a gestão de risco e as responsabilidades de 
cada funcionário no gerenciamento de risco. Uma cultura de 
boa gestão de riscos:

• Exige que foquemos no risco de todas as atividades

• Incentiva a mentalidade e o comportamento 
necessários para permitir uma eficaz gestão de risco

• Promove a tomada segura de riscos, conforme nosso 
apetite de risco 

Para vivenciar bem nossa cultura de 
gestão de riscos:

Assuma a responsabilidade

   Responsabilizem-se por viver nossos valores, 
agir com responsabilidade e serem proativos 
na identificação e resolução de problemas. 
Tome decisões como se sua própria reputação  
estivesse em risco.

Use a sua voz

  Manifeste-se e incentive um ambiente onde os 
outros se sintam confortáveis em compartilhar 
suas preocupações. Incentive e reconheça 
aqueles que chamam a atenção para possíveis 
riscos.

Tenha curiosidade intelectual

  De forma aberta e frequente, envolva colegas 
em conversas sobre riscos. Desafiem uns aos 
outros, pensem objetivamente e trabalhem em 
conjunto para tomar decisões inteligentes.

Quando todos assumimos responsabilidades na gestão de 
riscos, estamos contribuindo para a força e sustentabilidade 
da nossa entidade e auxiliando o trabalho que fazemos para 
atender os consumidores, clientes, comunidades, acionistas 
e funcionários. 

Para obter mais informações, consulte a Estrutura de Riscos.

Componentes da Estrutura de riscos
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Agimos com ética
Manter a nossa cultura de gestão de riscos em toda a 
entidade é fundamental para o nosso sucesso e para nossos 
esforços de impulsionar o crescimento responsável. Crescer 
com responsabilidade é apoiado pelo nosso compromisso 
de agir de forma responsável, o que significa que, à medida 
que ajudamos a tornar a vida financeira melhor para nossos 
clientes e consumidores, devemos sempre nos conduzir com 
justiça, honestidade e integridade.

Conflitos de interesse
Os funcionários do Bank of America se deparam 
regularmente com conflitos de interesse reais, potenciais e 
aparentes, durante o andamento normal dos negócios. Um 
conflito de interesses pode ocorrer quando seus interesses 
pessoais, ou as atividades que você realiza em nome da 
entidade, interferem ou parecem interferir com o melhor 
interesse da entidade, dos acionistas ou de um cliente. 
Um conflito de interesses pode surgir quando você toma 
medidas ou tem interesses que dificultam o desempenho 
de seu trabalho na entidade de forma objetiva. Devemos 
tomar medidas razoáveis para identificar, mitigar, divulgar 
ou restringir atividades ou práticas de negócios que possam 
representar um conflito. Alguns dos possíveis conflitos de 
interesse que você deve conhecer são:

• Relações pessoais entre funcionários

• Presentes entre funcionários

• Oportunidades corporativas

• Doações a instituições beneficentes

• Atividades comerciais externas

• Atividades fora do trabalho

• Suborno e corrupção

• Presentes e entretenimento

• Contribuições e atividades políticas

• Interações com funcionários públicos  
(federais, estaduais e municipais)

• Interações com terceiros

Considerações sobre a identificação de potenciais 
conflitos de interesses:

Você é responsável por identificar, gerenciar e comunicar 
(ao seu gerente ou diretor de Conformidade e Risco 
Operacional) conflitos de interesse reais ou aparentes, de 
acordo com requisitos regulatórios aplicáveis e as políticas 
do Bank of America, incluindo este Código. Algumas 
considerações gerais sobre a identificação de potenciais 
conflitos de interesses:

• Aparência: A atividade ou transação poderia dar a 
aparência de um conflito em potencial para outras 
pessoas?

• Intenção: A atividade está sendo oferecida ou 
solicitada como tentativa de influenciar a sua decisão 
ou da parte recebedora?

• Impacto: A entidade, seus funcionários, acionistas ou 
clientes terão algum prejuízo ou serão negativamente 
afetados, se você participar da atividade ou transação?

• Objetividade: A participação na atividade afetará o 
julgamento, seu ou do cliente, ou a sua capacidade de 
ser objetivo em relação a qualquer decisão de negócios?

• Considerações sobre tempo: O tempo necessário 
para a prática da atividade ou do interesse externo 
interferirá na sua capacidade de desempenhar com 
eficácia suas obrigações de trabalho em relação à 
entidade, seus acionistas ou seus clientes?

Para obter informações adicionais, consulte Conflitos  
de Interesse — Política Corporativa
.
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Relações pessoais entre funcionários
Embora você possa ter um relacionamento pessoal 
com alguém que também trabalha no Bank of America, 
é importante que as decisões de contratação, 
relacionamentos de subordinação e outros termos e 
condições de emprego (por exemplo, concessão de folga, 
ajuste de cronogramas ou outros acordos de trabalho 
potencialmente favoráveis) evitem qualquer conflito de 
interesses ou a aparência de um conflito de interesses.

Um conflito de interesses, real ou potencial, pode 
surgir se você tiver um relacionamento pessoal com 
outro funcionário, quando cada parte tiver influência 
ou autoridade direta ou indireta sobre o emprego, a 
remuneração, autoridade de aprovação, cadeia de custódia 
ou as condições de trabalho da outra parte. Exemplos 
de relacionamentos pessoais incluem, entre outros, 
parentesco,1 amigo íntimo, parceiro íntimo ou romântico, 
colega de quarto, babá e/ou locatário/proprietário. Além 
disso, você deve evitar relacionamentos no local de 
trabalho que criariam um conflito de interesses. Por 
exemplo, os gerentes estão proibidos de namorar ou ter 
um relacionamento sexual com subordinados ou qualquer 
pessoa em sua cadeia de comando. Comunique-se com seu 
gerente e RH ou Relações com Funcionários se você tiver 
um relacionamento pessoal que possa criar tal conflito ou 
se você não tiver certeza se um relacionamento pessoal 
específico cria um conflito.

Obs�: Merrill Lynch Wealth Management segue orientações 
específicas da linha de negócios sobre emprego de 
parentes. Entre em contato com seu gestor, com o setor 
de Relações com Funcionários ou com a consultoria on-line 
para obter informações adicionais.

Presentes entre funcionários
Um conflito de interesses pode surgir quando você fornecer 
ou receber presentes para ou de outro funcionário e, 
especialmente, quando os presentes são trocados entre 
funcionários na mesma linha de subordinação ou em 
posições de influência. Os funcionários devem exercer bom 
senso para garantir que qualquer presente seja razoável 
para a ocasião e não seja opulento ou tão frequente, 
para criar qualquer aparência de conflito de interesses ou 
ser percebido como remuneração ou recompensa pelo 
desempenho do trabalho.

Observe que você pode oferecer presentes em conexão 
com eventos da vida cotidiana ou datas festivas (por 
exemplo, casamentos, aniversários, nascimentos) quando 
as circunstâncias deixarem claro que o fator motivador 
é o referido evento — e não as relações de emprego no 
Bank of America.

Para mais informações:

• Conflitos de Interesse — Política Corporativa
• Combate ao Suborno e à Corrupção — Política 

Corporativa
• Presentes e Entretenimento — Política Corporativa
• Perguntas frequentes sobre Presentes e 

entretenimento
• Atividades Políticas nos Estados Unidos — Política 

Corporativa
• Perguntas frequentes sobre Atividades políticas nos 

Estados Unidos
• Atividades Comerciais Externas (OBA) — Política 

Corporativa
• Guia do Funcionário
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional
• Diretrizes aplicáveis específicas da linha de negócios

1 Para as finalidades deste Código, as relações de parentesco incluem 
cônjuge ou parceiro(a), filho(a) — inclusive adotivo(a) —, pai, mãe, avô, 
avó, neto(a), primo(a), tio(a), sobrinho(a), irmão(ã), sogro(a) ou cunhado(a) 
do funcionário ou do cônjuge, ou parceiro(a) do funcionário, assim como 
relações de padrasto/madrasta e enteado(a) do supracitado,  
ou as pessoas que morem no lar do funcionário.
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Oportunidades corporativas
Você tem a obrigação, perante a entidade, de promover os 
interesses legítimos, sempre que surgir a oportunidade. 
Igualmente, você não deve privar a entidade de uma 
oportunidade por:

• Competir com a entidade ou utilizar ativos, informações 
ou sua posição para ganhos pessoais.

• Aproveitar em benefício próprio uma oportunidade 
descoberta usando ativos corporativos ou que pertença 
à entidade, ou ajudar outras pessoas a fazer o mesmo, 
se estiver em posição de desviar, para benefício próprio, 
uma oportunidade da entidade.

Doações a instituições beneficentes
Um conflito de interesse pode surgir de uma contribuição 
feita a uma instituição de caridade, a pedido de um cliente 
ou fornecedor, como meio de manter ou induzir negócios 
ou quando um funcionário pede a um cliente ou fornecedor 
para contribuir com uma instituição de caridade em troca de 
taxas reduzidas, condições favoráveis, produtos ou serviços. 
Um conflito aparente também pode ocorrer quando uma 
contribuição é feita por um funcionário a uma instituição 
de caridade e/ou membro de sua diretoria, que seja cliente 
direto do funcionário, ou a uma organização beneficente 
que é associada a um funcionário público.

Para mais informações:

• Página Conflitos de Interesses no Flagscape
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional
• Diretrizes aplicáveis específicas da linha de negócios
• Política Corporativa ABAC

P:  Fiz doações anuais para a filial local de minha 
instituição de caridade favorita, nos últimos cinco 
anos. Acabei de saber que um dos meus clientes foi 
convidado a entrar na diretoria. Eu posso continuar 
fazendo doações a esta instituição de caridade?

R:  Sim. Você tem um histórico de doações para esta 
entidade beneficente antes de seu cliente ingressar 
no conselho de administração; no entanto, você deve 
analisar, juntamente com seu gerente e/ou o executivo  
de Conformidade e de Área de Risco Operacional, 
quaisquer decisões futuras para aumentar 
consideravelmente sua doação.

P:  Atualmente, minha filha está cursando faculdade de 
Finanças. Posso enviar seu currículo ao recrutador 
para que ela concorra a uma vaga de estágio  
em nossa equipe?

R:  Não, você não poderá usar sua influência e seu cargo 
no banco em benefício próprio ou para beneficiar um 
familiar. No entanto, sugerimos que sua filha participe do 
processo padrão habitual de contratação para estagiar na 
entidade. Mesmo se ela for selecionada para um cargo 
com base em seus próprios méritos, não é permitido  
o ingresso de um familiar na equipe em que um 
funcionário atua.
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Atividades comerciais externas
Pode surgir um conflito de interesses, ou outros riscos, 
de atividades, emprego ou outros relacionamentos fora 
de sua função com o Bank of America. Você não deve 
agir em nome da entidade ou parecer representá-la em 
nenhuma transação de negócios fora de suas funções e 
responsabilidades com o Bank of America. No caso de 
atividades que requerem aprovação, você deve informar a 
atividade em questão no sistema de Associate Investment 
Monitoring (AIM) e obter todas as aprovações necessárias 
antes de se envolver em uma atividade comercial externa.

Você pode usar os recursos do Bank of America com 
limitação (incluindo, entre outros, espaço físico, materiais, 
meios de comunicação ou tempo) em tais atividades 
comerciais e relacionamentos. No entanto, você não deve 
permitir que nenhuma atividade externa, seja comercial, 
cívica ou beneficente, interfira no desempenho de sua 
função, não deve utilizar os recursos do Bank of America 
para desenvolver invenções relacionadas a uma atividade 
comercial externa e não deve armazenar nenhuma 
informação relevante não pública (MNPI) ou outros dados 
sigilosos vinculados a uma atividade comercial externa 
na propriedade do banco. Com algumas exceções, o 
Bank of America desestimula os funcionários de atuar na 
diretoria de organizações com fins lucrativos, especialmente 
na diretoria de uma entidade de capital aberto. Nesses 
casos, aprovações adicionais são necessárias.

Para mais informações:

• Atividades Comerciais Externas — Política Corporativa
• Interesses comerciais fora do emprego principal
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional
• Diretrizes aplicáveis específicas da linha de negócios

Atividades fora do trabalho
Todos nós devemos agir de forma consistente com  
altos padrões de conduta profissional, que merecem a 
confiança pública.

Você deve estar ciente de que suas ações fora do trabalho 
têm potencial para afetar a marca/reputação, as relações 
com o cliente, relações com colegas de trabalho ou sua 
função no Bank of America. Se suas ações fora do trabalho 
estiverem associadas ao Bank of America, ainda que 
não intencionalmente, um conflito de interesses real ou 
potencial pode surgir, principalmente se as ações forem 
conflitantes com os nossos valores principais ou este 
Código de Conduta.

Ações fora do trabalho, que criam um conflito de interesses 
real ou potencial, excluindo discursos protegidos envolvendo 
termos e condições de emprego, podem levar à ação 
disciplinar e inclusive rescisão contratual.

P:  Recebi um convite para atuar no conselho de uma 
organização local sem fins lucrativos. Preciso obter 
aprovação?

R:  Sim. Você deve obter aprovação antes de participar de 
um conselho de uma organização, seja em uma entidade 
com ou sem fins lucrativos. Para obter mais orientações, 
acesse Outside Business Activities no Flagscape.

P:  Como divulgar uma atividade comercial externa?

R:  Todas as atividades que requerem aprovação devem ser 
divulgadas no sistema AIM. Essa divulgação facilitará a 
obtenção da aprovação do seu supervisor e de quaisquer 
outras aprovações que possam ser exigidas para a 
atividade. Para obter orientação adicional, acesse a seção 
Business interests outside of primary employment no 
Flagscape.

P:  Se a atividade comercial externa tiver sido aprovada 
anteriormente, preciso fazer mais alguma coisa?

R:  Sim. Se houver mudança nos detalhes das atividades 
comerciais externas, é necessário atualizar a divulgação 
no sistema AIM. O Bank of America pode negar ou 
rescindir a aprovação a qualquer momento; neste caso, 
a participação na atividade deve cessar dentro do prazo 
acordado e estabelecido pela Entidade. Para obter 
orientação adicional, acesse a seção Business interests 
outside of primary employment no Flagscape.
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Suborno e corrupção
Você não pode ofertar, prometer ou oferecer qualquer 
coisa de valor de modo impróprio a um cliente, funcionário 
público ou qualquer outra pessoa, com a finalidade de 
influenciar uma decisão, obter garantia ou vantagem, ou 
conquistar ou reter negócios. Se você se envolver em tal 
conduta, estará expondo a si próprio e a entidade a penas 
regulatória, civil e/ou criminal e danos significativos à 
reputação, prejudicando a confiança de nossos clientes, 
acionistas e comunidades.

Para mais informações:

• Combate a Suborno e Corrupção no site Flagscape
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional

Presentes e entretenimento
Oferecer presentes e entretenimento, incluindo itens 
promocionais, é algo normal no setor de serviços 
financeiros; entretanto, muitos países possuem regras 
que regulam essas atividades. Você deve seguir essas 
regras para evitar alguma impropriedade ou a aparência de 
impropriedade, o que poderia expor o Bank of America a 
processos de responsabilidade civil ou criminal ou ameaçar 
a confiança pública no Bank of America.

Um conflito de interesse pode surgir ao dar ou receber 
presentes ou convites de entretenimento de clientes, 
clientes potenciais ou terceiros. Você deve garantir que a 
troca de presentes ou entretenimento seja razoável e para 
um propósito comercial legítimo (a menos que seja de 
natureza pessoal) e esteja em conformidade com nossas 
políticas locais e corporativas. 

Você está proibido de fornecer ou receber presentes ou 
entretenimento que sejam tão luxuosos, frequentes ou 
excessivos que possam ser considerados impróprios. Seus 
atos em relação a presentes e entretenimento podem ser 
restritos a limites específicos em dólar (ou equivalentes 
na moeda local) e/ou estar sujeitos a certos patamares 
mínimos de pré-aprovação.

Para mais informações:

• Conflitos de Interesse — Política Corporativa
• Relações pessoais entre funcionários  

(Guia do Funcionário)
• Presentes e Entretenimento — Política Corporativa
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional
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Contribuições e atividades políticas nos 
Estados Unidos
Em geral, você poderá fazer contribuições políticas 
pessoais, dentro dos limites legais aplicáveis, para 
candidatos políticos, partidos políticos e comitês. Devido 
a regulamentos do setor e legislação federal, estadual 
ou municipal, os funcionários de determinadas linhas de 
negócio ou que tenham determinadas responsabilidades 
de cobertura podem sofrer restrições quanto a fazer 
contribuições políticas ou se envolver em determinadas 
atividades políticas.

Sob nenhuma circunstância você deverá coagir ou 
pressionar outros funcionários a fazer contribuições 
políticas. Os funcionários não poderão utilizar ativos ou 
funcionários da entidade em atividades de arrecadação de 
fundos ou captação de recursos para campanhas políticas 
nas instalações da entidade.

Para mais informações:

• Combate a Suborno e Corrupção no site Flagscape
• Atividades Políticas nos Estados Unidos — Política 

Corporativa
• Perguntas frequentes sobre Atividades políticas nos 

Estados Unidos
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional

Interações com funcionários públicos
Você não deve oferecer, dar ou prometer dinheiro ou algo 
de valor a nenhum funcionário de qualquer governo, órgão 
governamental, empresa pública ou controlada pelo estado, 
partido político ou candidato a cargo público, se isto puder 
ser interpretado como conflito de interesses ou sugestão de 
favorecimento. Interações com entidades governamentais 
e seus funcionários podem expor a entidade e seus 
funcionários a inúmeros riscos jurídicos e de conformidade. 
Você deve obter aprovação prévia do seu gerente e 
executivo da área de Conformidade e Risco Operacional 
para quaisquer presentes e entretenimento oferecidos a 
funcionários públicos.

Revise a Política Corporativa de Presentes e Entretenimento 
para obter informações adicionais, incluindo tipos de 
entidades/funcionários governamentais cobertos pela 
política. Você deve se manter especialmente atento 
quando interagir com funcionários públicos e não deve se 
envolver em condutas que poderiam ser interpretadas como 
tentativas de influenciar impropriamente um relacionamento 
de negócios com o Bank of America.

Nada nesta seção destina-se a proibir os funcionários de 
apresentarem uma reclamação em agências do governo, 
como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC), a Financial 
Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA), o Comitê 
Nacional de Relações Trabalhistas, a Administração de 
Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, e 
entidades regulatórias semelhantes.

Para mais informações:

• Presentes e Entretenimento — Política Corporativa
• Atividades Políticas nos Estados Unidos — Política 

Corporativa
• Perguntas frequentes sobre Atividades políticas nos 

Estados Unidos
• Aviso aos Funcionários

22 | Código de Conduta de 2023 | Agimos com ética



Interações com terceiros 
O Bank of America utiliza-se de terceiros em muitos 
processos, operações e produtos, e assegura-se que 
tais atividades terceirizadas sejam desempenhadas de 
forma segura e adequada, em conformidade com todas 
as políticas, leis e regulamentações aplicáveis. Nosso 
trabalho de contratar terceiros em toda a nossa cadeia de 
suprimentos corrobora o trabalho ambiental, social e de 
governança (ESG) que estamos realizando no mundo inteiro. 
Nós estamos comprometidos em ampliar o uso que nossa 
entidade faz de terceiros diversificados e impulsionar uma 
mudança ambiental e social que afete toda a nossa cadeia 
de suprimentos, para melhorar as comunidades nas quais 
atuamos. Consulte nosso Código de Conduta do Fornecedor 
e saiba mais sobre as expectativas de ESG com relação  
a terceiros.

Os terceiros são fundamentais, ajudando cada uma das 
nossas oito linhas de negócios e funções de controle a 
colocar em prática seu potencial. Um conflito de interesses 
pode surgir como resultado dos relacionamentos com 
terceiros ou outros prestadores de serviços. Se você 
estiver autorizado a aprovar ou assinar pedidos, contratos, 
compromissos ou contratações de terceiros, de bens ou 
serviços, deverá fazê-lo com base em padrões comerciais 
objetivos para evitar qualquer favoritismo real ou aparente. 
As interações entre funcionários do Bank of America 
e terceiros, que também podem ser clientes do 
Bank of America, devem ser conduzidas de acordo com 
todas as políticas e princípios aplicáveis do Bank of America 
em relação a esses tipos de transações. 

Global Procurement é a área do Bank of America que  
define a estrutura para a gestão de risco de terceiros. 
Incluindo requisitos de negócios para utilização de terceiros 
e de gestão de risco bem como os procedimentos para 
gestão dos riscos relacionados a utilização destes. 
Este framework reforça nosso compromisso de manter 
um processo baseado em riscos que seja consistente, 
sustentável e eficaz para gerenciar a contratação e o ciclo 
de vida de terceiros. Global Procurement deve ser envolvida 
em todas as interações com terceiros.

Para mais informações:

• Terceiros — Política Corporativa
• Gestão de Terceiros no site Flagscape
• Código de Conduta do Fornecedor
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Somos justos e honestos em nossas comunicações
Atendimento às solicitações da mídia
Trabalhamos para promover e proteger a marca 
Bank of America através do relacionamento com a mídia 
como parte de nossas amplas atividades de marketing, 
comunicações, políticas públicas e assuntos corporativos. 
Se um jornalista entrar em contato ou abordar você, 
pedindo para falar em nome da entidade, encaminhe-o ao 
departamento de Comunicações Corporativas. Apenas os 
funcionários designados pelo pessoal de Relações com a 
Mídia do Bank of America estão autorizados a falar com a 
mídia, como porta-vozes e em nome da entidade.

Se você pretender falar ou se comunicar com a mídia em 
nome da entidade, incluindo mídia social, obtenha aprovação 
de um membro da área de Comunicações Corporativas e 
cumpra com as políticas e procedimentos específicos da 
linha de negócios. Isso inclui pedidos de informação ou 
comentários em nome da entidade sobre negócios, planos, 
questões organizacionais e administrativas, resultados 
das operações ou informações sobre o desempenho 
da entidade. Também inclui pedidos de comentários 
ou informações “oficiais”, “extraoficiais” ou em “base 
contextual”, em nome da entidade. Os funcionários atuando 
em nome da entidade estão proibidos de dar acesso  
a jornalistas para resumos de informações proprietárias  
ou confidenciais da entidade, como teleconferências, 
webcasts e e-mails internos, ou outros materiais escritos  
ou apresentações, sem envolvimento prévio e aprovação  
da equipe de Comunicações Corporativas e do 
Departamento Jurídico.

Essas políticas não se destinam a infringir ou violar seus 
direitos, protegidos pelas leis trabalhistas, de valores 
mobiliários ou outras leis, regras e normas aplicáveis. 
No entanto, você não pode divulgar MNPI, informações 
proprietárias, confidenciais ou privadas aprendidas no 
curso do emprego com a entidade ou qualquer informação 
confidencial do cliente ou consumidor, exceto conforme 
especificamente informado nas políticas da entidade ou 
como descrito no Aviso aos Funcionários deste Código. Se 
a mídia entrar em contato com você sobre questões não 
relacionadas à entidade, em que a situação possa refletir 
negativamente sobre a entidade como seu empregador 
ou resultar em atenção da mídia internacional, você deve 
alertar seu gerente e o departamento de Relações com a 
mídia. Embora essas situações não envolvam diretamente 
a entidade, a mídia pode destacar sua afiliação com a 
entidade, e criar riscos à reputação da entidade.

Para mais informações:

• Sala de imprensa do Bank of America
• Relações com a Mídia
• Aviso aos Funcionários
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Comunicações eletrônicas e  
mídia social
As comunicações eletrônicas nos ajudam a melhorar a 
eficiência geral dos negócios e são uma parte importante 
de como o Bank of America faz negócios. Aderir a todas  
as políticas de comunicações eletrônicas aplicáveis preserva 
a confiança do cliente, protege nossa marca e minimiza  
o risco. 

Somos todos responsáveis por utilizar os dispositivos 
e aplicativos de comunicação e serviços de conexão 
aprovados pela entidade para compartilhar informações 
corporativas, incluindo informações que possam ser 
relevantes, não públicas, proprietárias, confidenciais ou 
privadas.

Todas as atividades de comunicação eletrônica que 
utilizem sistemas, dispositivos, ferramentas e aplicativos 
internos e externos estão, em toda a extensão permitida 
pela lei, sujeitas a monitoramento e retenção por parte 
do Bank of America ou em nome do Bank of America2.
Atividades de comunicação podem incluir, sem limitação, 
e-mail, SMS, mensagens instantâneas, bate-papo, voz, 
vídeo, ferramentas de colaboração, transmissão pela web e 
webconferências, incluindo bate-papos em mídias sociais e 
ferramentas de colaboração.

A adesão aos nossos princípios de comunicação escrita 
significa que os funcionários não podem usar aplicativos 
ou dispositivos não aprovados pela entidade para fins de 
comunicação escrita eletrônica relacionada aos negócios. 
Aplicativos não aprovados incluem recursos de comunicação 
pessoal geralmente localizados em dispositivos pessoais, 

como notebooks, tablets e celulares pessoais. Esses 
recursos de comunicação pessoal muitas vezes incluem, 
dentre outros: e-mail pessoal, mensagens de texto digitais 
e via SMS, mensagens instantâneas, bate-papo, iMessage e 
ferramentas de colaboração por áudio/vídeo. A Entidade não 
pode monitorar, proteger, produzir ou reter comunicações 
relacionadas aos negócios originadas em aplicativos ou 
dispositivos pessoais não aprovados. 

Você tem permissão para uso pessoal limitado de 
dispositivos e aplicativos gerenciados pela entidade, internet 
e e-mail para comunicações pessoais. O uso dos recursos 
pode ser monitorado e inspecionado, para garantir que a 
produtividade não seja afetada negativamente. Ao fazer 
isso, você deve manter a integridade dos sistemas (por 
exemplo, monitoramento para a introdução de malware ou 
transmissões de dados inadequados) e evitar atividades 
que possam dar origem à responsabilidade ou risco para 
a entidade (por exemplo, reivindicações de assédio ou 
conduta ilegal). 

Todas as comunicações eletrônicas e uso de mídia social 
(interno e externo) devem aderir aos padrões deste Código 
e do Manual do Funcionário nos Estados Unidos e em 
países com o Manual do Funcionário, conforme aplicável. 
Como ocorre com qualquer comunicação sobre a Entidade, 
você é lembrado de agir eticamente ao usar mídias sociais. 
Seu comportamento nas mídias sociais pode não apenas 
afetá-lo pessoal e profissionalmente, mas também a marca 
da Entidade. Postagens em mídia social, ou outro conteúdo 
que inclua observações discriminatórias, assédio e ameaças 
de violência ou conduta igualmente inadequada ou ilegal, 
não serão toleradas e poderão sujeitar os funcionários a 
ação disciplinar, até e inclusive demissão. Além disso, você 
deve estar ciente de quaisquer políticas de mídias sociais 
específicas à linha de negócios e outras restrições que 
possa estar sujeito, devido a requisitos regulatórios.

Para mais informações:

• Retenção de Comunicações Eletrônicas — Política 
Corporativa

• Guia de Comunicações Eletrônicas
• Guia do Funcionário
• Mídias Sociais no Bank of America no site Flagscape
• Políticas de mídias sociais específicas da linha de 

negócios e outras restrições

2  Nos Estados Unidos e em outros países, onde permitido, com base nas leis e normas locais, conforme aplicável, os funcionários não devem ter expectativa de privacidade 
com respeito às comunicações eletrônicas que são transmitidas ou armazenadas em sistemas, plataformas, equipamentos ou software que são controlados pela entidade 
ou que estejam publicamente disponíveis, incluindo qualquer mídia social publicamente disponível, controlada ou não pela entidade. Para questões sobre leis e restrições 
locais, os funcionários devem entrar em contato com seu diretor local de Conformidade e Área de Risco Operacional ou com o Departamento Jurídico.
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Protegemos as informações
Informações sobre clientes
Temos o compromisso de respeitar o direitos de nossos 
cliente à privacidade, por isso mantemos suas informações 
pessoais e financeiras protegidas e seguras, graças a 
práticas responsáveis e legais de coleta, processamento 
e uso das informações. Você não deve acessar ou usar 
informações dos clientes, salvo para finalidades de negócios 
apropriadas, e deve proteger a confidencialidade e a 
segurança das informações dos mesmos. Nossas políticas e 
procedimentos corporativos para segurança da informação 
e privacidade fornecem detalhes adicionais sobre seu dever 
de proteger as informações do cliente e reforçam nosso 
compromisso com o processamento responsável de dados 
pessoais no que diz respeito aos direitos de privacidade 
do indivíduo, bem como ao uso apropriado desses dados. 
Você também deve conhecer o princípio da “necessidade 
de saber” referente a todas as informações confidenciais, 
incluindo MNPI, relacionadas aos nossos clientes 
corporativos.

Informações de supervisão recebidas de 
autoridades regulatórias
Informações de supervisão3 recebidas de autoridades 
regulatórias devem ser tratadas como confidenciais. 
Dependendo da agência, esse material pode ser 
considerado como propriedade do governo. Assim sendo, 
o Bank of America não está autorizado a compartilhar 
ou disseminar sem consentimento expresso por escrito. 
Informações recebidas de autoridades reguladoras devem 
ser mantidas em segurança e não disseminadas fora 
do Bank of America sem a devida autorização. Essas 
informações só devem ser compartilhadas dentro da 
entidade, com outros funcionários que tenham “necessidade 
de saber”. Para obter mais informações, consulte o 

Departamento de Relações Regulatórias Globais.

Informações do Bank of America
Você deve proteger e não divulgar informações 
confidenciais ou proprietárias sobre o Bank of America, tais 
como planos de negócios, estudos de mercado que possam 
ser usados por concorrentes ou prejudiciais para a entidade 
ou seus clientes, se divulgadas, e informações de terceiros. 
Tais informações somente devem ser compartilhadas 
dentro da entidade, com outros funcionários que tenham 

“necessidade de saber” a informação para executar suas 
tarefas. Pergunte ao seu gestor, se tiver dúvidas sobre 
compartilhar informações sobre o Bank of America com 
base na “necessidade de saber”.

Informações sobre funcionários
Você não deve acessar informações sobre outros 
funcionários ou usar tais informações, exceto para 
finalidades apropriadas de negócios, e deve proteger a 
confidencialidade e a segurança de tais informações. O 
Compromisso em Proteger as Informações de Funcionários 
— Política Corporativa estabelece as exigências para 
como funcionários, gerentes e terceiros devem tratar as 
informações de funcionários nos Estados Unidos. Fora dos 
Estados Unidos, Avisos de Proteção de Dados específicos a 
cada país estão em vigor, fornecidos pelo seu parceiro  
local de RH ou pelo diretor de Conformidade e Área de 
Risco Operacional.

Informações de terceiros
Você deve proteger e manter confidenciais todas as 
informações sobre a compra de produtos ou serviços pelo  
Bank of America ou outras informações recebidas 
pelo Bank of America de terceiros. Compartilhar tais 
informações pode resultar em prejuízo competitivo para 
o Bank of America e os terceiros, fornecer uma vantagem 
imprópria a um concorrente do Bank of America ou aos 
terceiros, e violar acordos que o Bank of America tem com 
terceiros. Em alguns casos, também pode violar o princípio 
“Necessidade de saber”, válido para MNPI. 

Para mais informações:

• Privacidade e Movimentação de Dados entre Fronteiras  
— Política Corporativa

• Segurança da Informação — Política Corporativa
• Information Wall — Política Corporativa
• Segurança e Privacidade no site Flagscape
• Gestão de Dados Empresariais — Política Corporativa
• Terceiros — Política Corporativa
• Gestão de Terceiros no site Flagscape

3  Informações de supervisão incluem qualquer informação ou materiais relacionados ao exame e à supervisão da entidade por agências reguladoras do 
sistema bancário, materiais da entidade respondendo ou citando informações que não são públicas e relacionadas a exames ou supervisão de agências 
reguladoras do sistema bancário, e correspondência para ou de órgãos reguladores bancários aplicáveis.
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Propriedade intelectual do 
Bank of America
Conforme o Acordo de Direitos e Informações Proprietárias, 
qualquer ativo que você crie para o Bank of America ou 
enquanto estiver utilizando os recursos do Bank of America 
são de propriedade da entidade e permanecem como 
propriedade da entidade mesmo que você saia do 
Bank of America. 

Respeitamos os direitos de propriedade intelectual 
de terceiros. Você não deve obter, usar, vender ou 
distribuir a propriedade intelectual de terceiros em 
violação das obrigações de confidencialidade ou da lei de 
propriedade intelectual. 

Para mais informações:

• Capital Intelectual e Propriedade Intelectual no site 
Flagscape 

• Acordo de Direitos e Informações Proprietárias

P:  Posso aproveitar os materiais do meu empregador 
anterior no Bank of America?

R:  Você não pode usar, fazer referência ou distribuir nenhum 
material de empregadores anteriores no Bank of America. 
Alguns exemplos incluem, entre outros, manuais, códigos 
de software, modelos analíticos e quaisquer outras 
informações não públicas. Você também não pode 
aproveitar os materiais do Bank of America em nenhum 
futuro empregador. Para obter informações e orientações 
adicionais, acesse o Acordo de direitos e informações 
proprietárias.
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Não utilizaremos informações de modo impróprio
Restrições de negociação com títulos ou 
instrumentos financeiros
Se você estiver em posse de MNPI de qualquer entidade, 
incluindo o Bank of America, você está proibido de 
comprar, vender, recomendar ou negociar — pessoalmente 
ou indiretamente por meio de outra pessoa — valores 
mobiliários ou instrumentos financeiros dessa entidade. 
Segundo os termos das leis de valores mobiliários, tais 
atividades constituem negociação ou posse de informação 
privilegiada porque envolvem uma fraude no mercado de 
títulos, por permitir que ilegalmente um indivíduo  
ou entidade lucre com as informações não disponíveis para 
o público. 

Além disso, você não deve comunicar nem divulgar tais 
informações a terceiros que poderão usá-las indevidamente, 
inclusive familiares1. Fazê-lo não constituiria apenas uma 
violação de seu dever de fideicomisso ou confiança, mas 
também seria uma violação das leis federais e estaduais  
dos Estados Unidos, bem como das leis de muitos países.

Você deve estar familiarizado, compreender e cumprir 
com a Information Wall — Política Corporativa e todas as 
outras políticas e procedimentos relacionados à sua área de 
responsabilidade, prestando atenção à orientação específica 
relacionada a restrições sobre a negociação de valores 
mobiliários e outras atividades, incluindo quando a MNPI  
for recebida.

Como funcionário, você tem restrições adicionais sobre 
negociação em títulos do Bank of America, incluindo:

• Se você for diretor ou executivo do Bank of America 
ou tiver sido designado como “insider” (“Insider 
Designado”) pela entidade, você deverá obter 
aprovações antes de negociar valores mobiliários do 
Bank of America.

• Os diretores, executivos e Insider Designados do 
Bank of America não podem se envolver em hedging, 
negociação especulativa ou negociação de valores 
mobiliários derivativos com relação aos valores 
mobiliários do Bank of America. Isso proíbe vendas a 
descoberto e negociação de opções de venda, opções 
de compra, contratos a termo variáveis pré-pagos, 
swaps de ações, fundos de câmbio ou compras de “cap” 
e outras opções ou derivativos com relação aos valores 
mobiliários do Bank of America. 

• Outros funcionários do Bank of America não devem se 
envolver em negociações especulativas com valores 
mobiliários do Bank of America. Isso proíbe vendas a 
descoberto e negociação de opções de venda, opções 
de compra e outras opções ou derivativos com relação 
a tais títulos, a menos que tal transação seja um hedge 
de boa-fé contra uma posição comprada existente em 
títulos do Bank of America (por exemplo, emitir uma 
opção de venda coberta ou comprar uma opção de 
venda coberta). 

Se tiver dúvidas sobre a possível natureza especulativa 
de sua transação, converse com o seu gestor, diretor de 
Conformidade e Área de Risco Operacional, ou com o 
Departamento Jurídico.

Para mais informações:

• Orientações Adicionais ao Negociar Títulos do  
Bank of America

• Information Wall — Política Corporativa
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional
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O que são informações materiais não 
públicas (MNPI)?
A definição de MNPI é ampla. Você deve considerar as 
informações como relevantes se um investidor razoável 
as considerar importantes para tomar uma decisão de 
investimento (por exemplo, informações que provavelmente 
afetariam o preço de mercado de um valor imobiliário ou 
instrumento financeiro, se tornadas públicas). Não existe 
um padrão óbvio para a avaliação da materialidade. Em 
vez disso, a materialidade é baseada em uma avaliação 
de todos os fatos e circunstâncias. Exemplos podem 
incluir informações sobre fusões e aquisições, mudanças 
significativas na liderança ou diretoria, violações 
significativas de cibersegurança e informações financeiras 
relacionadas a lucros e outras informações significativas. 
Você deve considerar que uma informação é de natureza 
confidencial se não for amplamente disseminada ou não 
estiver disponível ao público investidor em geral. 

Em outras jurisdições, as MNPIs são citadas com frequência 
como “informações internas” ou “informações sensíveis 
a preço”. Embora as MNPIs e “informações internas” ou 
“informações sensíveis a preço” sejam semelhantes, não 
são idênticas. Você deve estar familiarizado com as políticas 
e procedimentos aplicáveis específicos do negócio ou 
específicos da jurisdição e, em caso de dúvida, consulte seu 
diretor de Conformidade e Área de Risco Operacional.

Para mais informações:

• Segurança da Informação — Política Corporativa
• Information Wall — Política Corporativa
• Políticas e procedimentos específicos do país
• Diretrizes aplicáveis específicas da linha de negócios
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional

P:  Há restrições sobre comunicações por voz em 
dispositivos pessoais?

R:  Comunicações de voz em um dispositivo pessoal são 
permitidas, desde que o funcionário não esteja sujeito a 
nenhum requisito ou obrigação de gravação de voz. Os 
funcionários sujeitos a quaisquer requisitos de gravação 
de voz devem estar em dispositivos gerenciados pela 
entidade e devem consultar seus requisitos específicos 
da linha de negócio. No entanto, os funcionários são 
lembrados de que não é permitido enviar ou receber 
comunicações escritas relacionadas aos negócios em 
dispositivos pessoais.
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Nós protegemos o patrimônio do Bank of America
Devemos cuidar e proteger adequadamente os bens e 
ativos do Bank of America contra roubo, perda, descuido, 
desperdício e ameaças à segurança cibernética. As 
propriedades e os ativos do banco devem ser utilizados 
eficientemente, apenas para fins comerciais.

Você não deve: 

• Roubar, apropriar-se ou utilizar de modo indevido 
dinheiro, fundos ou qualquer bem de valor do 
Bank of America. Se o fizer, estará sujeito a potenciais 
medidas disciplinares e/ou legais, de acordo com a lei e 
a política do Bank of America. 

• Utilizar bens do Bank of America para vantagem ou 
ganho próprio. Isso inclui o uso pessoal de informações 
confidenciais ou proprietárias, que você obteve através 
do seu emprego.

• Remover ativos do Bank of America das instalações, 
salvo se tiver aprovação para isso ou a obteve de seu 
gerente.

• Usar papel timbrado oficial, a marca corporativa, 
documentos, o nome, a marca comercial ou logotipos 
do Bank of America para obter ganho comercial.

• Usar seus privilégios de internet, telefone e e-mail de 
forma inadequada. Consulte a seção Comunicações 
eletrônicas e mídias sociais deste Código para obter 
informações adicionais.

Espera-se que você proteja hardware, software e 
dispositivos emitidos pela entidade contra roubo, perda ou 
uso não autorizado. Você deve proteger suas credenciais de 
login e ter cuidado ao abrir anexos de e-mail ou clicar em 
links, pois eles podem introduzir um risco significativo de 
malware para a entidade. Você deve relatar imediatamente 
para InfoSafe qualquer um dos seguintes incidentes, sejam 
suspeitos ou reais: 

• Comprometimentos de dados, e-mails mal direcionados 
ou documentos perdidos 

• Tentativas não autorizadas de acessar nossa rede  
ou espaços de trabalho

• Perda ou roubo de equipamentos eletrônicos ou 
crachás, incluindo dispositivos pessoais permitidos, 
usados para negócios (por exemplo, smartphone) 

• Engenharia social, como alguém que finge ser um 
cliente ou funcionário

• Acesso não autorizado ou carregar dados confidenciais 
ou proprietários

• Anomalias incomuns no banco de dados ou no log do 
sistema

Para mais informações:

• Guia do Funcionário
• Padrão Corporativo de Gestão de Risco de Fraude
• Segurança da Informação — Política Corporativa 
• Information Wall — Política Corporativa 
• Acordo de Direitos e Informações Proprietárias
• Diretrizes aplicáveis específicas da linha de negócios

Os ativos do Bank of America incluem, dentre outros:
• Inovações de hardware e 

software de computador

• Informações ou listas de 
clientes

• Propriedade intelectual

• Sistemas de 
processamento de dados

• Dinheiro e fundos

• Bancos de dados

• Registros

• Equipamentos

• Materiais de referência

• Mobiliário

• Relatórios

• Arquivos

• Materiais

• Ideias

• Tecnologia

• Informações 
sobre negócios do 
Bank of America, 
inclusive transações 
corporativas ou de 
clientes 

• Os sistemas de 
informação da 
entidade e sistemas de 
computação particulares, 
inclusive seu e-mail e 
acesso à internet
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Nós cumprimos leis e regulamentos
Não devemos tomar qualquer medida, seja pessoal ou em 
nome do Bank of America, que viole qualquer lei, regra, 
regulamento ou políticas ou procedimentos internos da 
entidade.

The Referral Management System (TRMS) é 
usado para reportar atividades possivelmente suspeitas 
ou fraudulentas. Conheça mais sobre crimes financeiros 
e saiba como relatar atividades potencialmente 
suspeitas usando The Referral Management System 
(TRMS) na seção Gestão de risco do site Crimes 
Financeiros do Flagscape.

Combate à lavagem de dinheiro  
e sanções econômicas
Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual criminosos 
tentam fazer com que dinheiro “sujo” (derivado de atividades 
ilegais) pareça “limpo” (como se tivesse origem em fontes 
legítimas) e o mova através de uma instituição financeira.

Sanções econômicas são ferramentas de política externa 
que impõem rígidos limites para uma gama de atividades, 
incluindo a prestação de serviços financeiros ou condução 
de transações. As sanções são impostas por governos ou 
órgãos internacionais para tentar isolar ou impedir uma 
pessoa, entidade ou jurisdição específica de participar de 
uma atividade ou finalidade específica.

Essas regras visam pessoas como criminosos, que se 
envolvem em atividades que prejudicam a nós e nossas 
comunidades (por exemplo, tráfico humano, corrupção, 
tráfico de drogas, fraude, tráfico de animais selvagens 
e financiamento de terrorismo), bem como aqueles que 
ameaçam a segurança nacional. 

Todos nós temos um papel a cumprir ao ajudar a impedir 
que criminosos e alvos de sanções usem produtos e 
serviços do Bank of America. Isso inclui a obrigação 
de conhecer nossos clientes, identificar e encaminhar 
atividades suspeitas e transações com países, pessoas 
ou negócios sob sanção. Saiba como fazer a sua parte ao 
acessar Crimes Financeiros na seção Risk & Compliance no 
Flagscape.

Devemos cumprir as regras contra lavagem de dinheiro e de 
sanções econômicas, pois temos um papel importante em 
permitir que investigadores sigam o dinheiro e evitar que os 
criminosos e alvos de sanções possam acessar seus fundos. 

Os reguladores ao redor do mundo aplicaram bilhões 
de dólares em multas a instituições financeiras que não 
cumpriram suas obrigações sob essas regras.

Para mais informações:

• Política Corporativa sobre Crimes Financeiros
• Padrão Global contra Crimes Financeiros
• Crimes Financeiros no site Flagscape
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Facilitação da evasão fiscal
O Bank of America pode ter sua reputação manchada  
ou possivelmente ser responsabilizado civil e 
criminalmente4, se aqueles que prestam serviços (como 
funcionários, agentes, prestadores de serviço e vendedores) 
facilitarem a evasão de impostos enquanto trabalham em 
nome da entidade.

A evasão de impostos é uma atividade desonesta, de 
inconformidade com as leis fiscais (como não registrar 
receitas ou ganhos financeiros de maneira intencional ou 
imprudente, ou não pagar impostos). Isso é diferente de 
“planejamento fiscal” e “evasão fiscal”, que não envolvem 
conduta desonesta ou sem conformidade.

A facilitação da evasão fiscal pode ocorrer quando 
você percebe que um cliente (uma pessoa jurídica ou 
um indivíduo) pretende, de forma desonesta, evitar 
o pagamento do valor correto de imposto e, seja por 
sua própria conduta (como o conselho que você dá) ou 
ignorando deliberadamente uma conduta desonesta, 
você auxilia, conscientemente, a evasão de impostos. 
Esta situação pode surgir de várias formas, por exemplo: 
como parte da sua função de estruturar uma transação ou 
criar contas, você ajuda alguém a evadir o pagamento de 
impostos; ou se você for solicitado a remeter dinheiro de 
forma incomum, com o objetivo de fugir das obrigações 
fiscais exigidas.

É esperado que você conheça sobre esse tema e alerte 
sobre esse problema, assim como deve assegurar-se de não 
auxiliar, conscientemente, uma evasão fiscal. É necessário 
comunicar qualquer conhecimento ou suspeita de evasão 
fiscal ao Departamento Global sobre Crimes Financeiros.

Para mais informações:

• Política Corporativa sobre Crimes Financeiros
• Crimes Financeiros no site Flagscape
• Sistema de Gestão de Referência (TRMS)
• Diretor Global de Combate a Crimes Financeiros
• Diretor de Conformidade e da Área de Risco 

Operacional

4  O governo do Reino Unido, por exemplo, criou recentemente novas 
infrações para pessoas jurídicas, como bancos e suas subsidiárias, que 
as responsabiliza criminalmente caso alguém que esteja agindo em seu 
nome facilite a evasão de impostos (devidos em qualquer lugar  
no mundo).
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Livros e registros
Registros e livros contábeis precisos refletem a nossa 
reputação, nossa integridade e nossa credibilidade, e cada 
um deles defende os interesses de nossos acionistas. Você 
deve manter livros e registros contábeis precisos, incluindo, 
entre outros, qualquer sistema de registro de transações de 
clientes, registros financeiros bancários etc., de acordo com 
os requisitos legais, regulatórios e operacionais. 

Todos os funcionários responsáveis pela preparação das 
demonstrações financeiras da entidade, ou que fornecem 
informações como parte desse processo, devem manter 
e seguir os controles e procedimentos de operação 
e contabilidade interna para que todas as transações 
subjacentes, tanto no Bank of America quanto com 
terceiros, sejam documentadas, registradas e relatadas 
apropriadamente.

Além disso, todos temos a responsabilidade de 
promover uma divulgação total, justa, precisa, oportuna 
e compreensível em relatórios e documentos que o 
Bank of America protocola ou envia a órgãos reguladores, 
assim como outros comunicados públicos.

Para mais informações:

• Gestão Global de Registros — Política Corporativa
• Normas para Gestão Global de Registros
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Conduzimos nossos assuntos financeiros com 
responsabilidade
Você deve conduzir seus negócios financeiros pessoais de 
maneira responsável e manter suas despesas corporativas 
em ordem. Você é responsável por suas atividades 
financeiras nas seguintes áreas:

Emprestar e pedir empréstimo pessoal
Para evitar possíveis conflitos de interesse, você não pode 
tomar ou emprestar dinheiro de clientes ou fornecedores 
pessoalmente, a menos que o empréstimo seja uma 
transação com uma instituição normalmente no negócio de 
empréstimos e seja obtida em termos não preferenciais. 

Além disso, emprestar ou tomar dinheiro para outros 
funcionários (a menos que sejam familiares) não é 
permitido. O empréstimo ocasional de valor nominal (como 
almoço, jantar ou evento social que seja prontamente 
reembolsado) é aceitável, desde que juros não sejam 
cobrados.

Para mais informações:

• Conflitos de Interesse — Política Corporativa
• Guia do Funcionário

Despesas corporativas 
No intuito de minimizar riscos financeiros ou regulatórios, 
você deve relatar suas despesas comerciais com precisão 
e pontualidade, de acordo com os requisitos da Política 
Corporativa. Além disso, você não deve usar seu cartão de 
crédito corporativo para qualquer outra finalidade além de 
despesas corporativas.

A não ser que tenha as devidas autorizações, você não 
pode fazer compras e/ou assinar contratos em nome do 
Bank of America. Você deve enviar e aprovar prontamente 
o pagamento de faturas de fornecedores, a fim de evitar 
atrasos de pagamento que possam resultar em  
risco reputacional, financeiro ou regulatório.

Para mais informações:

• Despesa Iniciada pelo Funcionário — Política 
Corporativa

• Padrão de Gastos Corporativos
• Terceiros — Política Corporativa

Contas e comissões pessoais 
O uso indevido de contas pessoais e serviços bancários do 
Bank of America (por exemplo, débito pessoal ou cartões 
de crédito emitidos pelo banco), conforme descrito no 
Guia do Funcionário, é proibido. Além disso, você não pode 
processar transações (por exemplo, reembolso de taxas) 
a menos que seja permitido, de acordo com as políticas 
existentes. Além disso, aceitar nenhuma comissão ou 
taxa pessoal relacionada a qualquer transação em nome 
do Bank of America, a menos que esteja expressamente 
autorizado a fazê-lo, é proibido.

Para mais informações:

• Conflitos de Interesse — Política Corporativa
• Presentes e Entretenimento — Política Corporativa
• Guia do Funcionário
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Valorizamos todos os colegas
Diversidade e inclusão
Nosso compromisso com a diversidade e a inclusão ajuda  
a tornar nossa entidade um ótimo lugar para trabalhar.  
A diversidade de nossos funcionários — em pensamento, 
estilo, idade, orientação sexual, gênero, identidade e 
expressão de gênero, nacionalidade, raça, etnia, cultura, 
necessidades especiais, religião, status de veterano e 
experiência — nos torna mais fortes e é essencial para 
nossa capacidade de atender aos nossos clientes, cumprir 
nosso propósito e impulsionar o crescimento responsável.

Nossa diversidade oferece também novas ideias e 
perspectivas e, quando somadas à inclusão, resultam em 
um ambiente inovador, onde os funcionários podem ser eles 
mesmos no trabalho, construir carreiras e contribuir para o 
crescimento responsável da nossa empresa. 

Nós nos sentimos honrados por ser reconhecidos como 
líderes em diversidade e inclusão pela nossa representação, 
práticas progressistas no local de trabalho e iniciativas para 
promover a inclusão. 

Para mais informações:

• Igualdade de Oportunidades de Emprego e Ações 
Afirmativas — Política Corporativa

• Compromisso com Funcionários com Necessidades 
Especiais

• Guia do Funcionário
• Diversidade e Inclusão no site Flagscape

Assédio, discriminação e retaliação
No Bank of America, temos o compromisso de promover  
um ambiente de trabalho inclusivo e respeitoso.

Discriminação, assédio e retaliação são inaceitáveis 
e contrários aos nossos valores. O banco não tolera 
discriminação ou assédio de qualquer tipo, incluindo, 
entre outros, conduta verbal, física, visual, sexual e abusiva 
(bullying), conforme descrito na Política Corporativa 
Prevenção ao Assédio, à Discriminação e à Retaliação.

Essas expectativas se aplicam ao local de trabalho, que 
inclui eventos patrocinados pela entidade ou quando 
você está envolvido em negócios em nome da entidade 
ou em outras atividades externas com uma conexão ao 
emprego ou trabalho (por exemplo, atividades sociais com 
colegas de equipe ou eventos de reconhecimento), seja 
durante ou fora do horário comercial normal. Atividades 
externas com conexão às suas funções no Bank of America, 
incluindo entretenimento, não devem ser conduzidas em 
estabelecimentos onde entretenimento ofensivo ou com 
sexo explícito sejam oferecidos.

Você não deve tolerar discriminação ou assédio e deve 
relatar qualquer conduta, sofrida ou observada, ao seu 
gerente, ao departamento de Recursos Humanos/Relações 
com Funcionários e/ou à Linha Direta de Questões de Ética 
e Conformidade.

Incidentes relatados de comportamento proibido e/
ou retaliação serão investigados. As investigações 
são conduzidas de forma minuciosa e prezando pela 
confidencialidade e pela discrição. Se a entidade descobrir 
que violações desta política ou outra conduta imprópria de 
natureza sexual, discriminatória ou de retaliação ocorreram, 
pode ser aplicada ação disciplinar, que pode incluir até a 
rescisão imediata do contrato de trabalho.

Para mais informações:

• Prevenção ao Assédio, à Discriminação e à Retaliação 
— Política Corporativa
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Violência no local de trabalho
O Bank of America esforça-se para proporcionar um 
ambiente de trabalho seguro, onde os funcionários tratam 
uns aos outros com cortesia e respeito, e resolvem as 
diferenças de maneira profissional, não abusiva e sem 
ameaças. 

A violência no local de trabalho inclui atos ou ameaças de 
violência física, mas também pode incluir conduta  
ou comportamentos como assédio e bullying.

É proibido possuir armas, licenciadas ou não, no local de 
trabalho ou durante negócios em nome da entidade. Somos 
todos responsáveis pelo nosso comportamento e por 
compreender como nossa conduta, dentro e fora do local 
de trabalho, pode afetar outras pessoas. Todos nós somos 
responsáveis por denunciar comportamentos inapropriados, 
antes que se agrave para violência no local de trabalho. Se 
virmos algo, diremos algo. Entre em contato com Recursos 
Humanos, se precisar de ajuda.

Para mais informações:

• Local de Trabalho sem Violência — Política Corporativa
• Local de Trabalho sem Violência no site Flagscape 
• Guia do Funcionário
• Recursos humanos
• Centro de Comando de Análise de Operações de 

Segurança (SOACC)

Violência doméstica
O Bank of America tem o compromisso de apoiar os 
funcionários que enfrentam dificuldades devido à violência 
doméstica.

Violência doméstica é um padrão de comportamento 
abusivo, usado por um parceiro para obter ou manter 
poder ou, também, controlar outro parceiro íntimo. Os 
funcionários que precisam de assistência para lidar com 
o impacto da violência doméstica são incentivados a 
entrar em contato com Recursos Humanos, incluindo a 
Equipe de Apoio ao Combate à Violência Doméstica dos 
Serviços de Evento de Vida ou a Segurança Corporativa. 
A entidade também proíbe o uso inadequado de ativos, 
veículos, telefones, computadores ou a ajuda de outros 
funcionários para cometer atos de violência doméstica, 
incluindo perseguição, assédio ou ameaças. Para obter 
suporte, os funcionários podem entrar em contato com a 
Equipe de Apoio ao Combate à Violência Doméstica dos 
Serviços de Evento de Vida nos Estados Unidos, pelo email 
lifeeventsupport@bofa.com.

Para mais informações:

• Local de Trabalho sem Violência — Política Corporativa
• Local de Trabalho sem Violência no site Flagscape 
• Guia do Funcionário
• Serviços de Evento de Vida no HR Connect
• Centro de Comando de Análise de Operações de 

Segurança (SOACC)

Segurança no local de trabalho
Estamos comprometidos com a segurança e a proteção 
de nossos colegas de equipe em todo o mundo. Para 
evitar riscos a você mesmo ou àqueles que o cercam, 
você deve cumprir todos os procedimentos de segurança 
física e patrimonial aplicáveis, bem como as leis, normas e 
regulamentos relacionados. Você deve reportar condições 
de trabalho inseguras ao seu gestor ou ao executivo de 
Conformidade e Risco Operacional.

Para mais informações:

• Segurança Física e Patrimonial site Flagscape
• Centro de Comando de Análise de Operações de 

Segurança (SOACC)
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Continuidade dos negócios
Nosso programa de continuidade de negócios se concentra 
em colocar a mais alta prioridade na segurança física e de 
nossos clientes e funcionários, ao se preparar para a perda 
de instalações e tecnologias. O objetivo é não interromper 
os serviços para consumidores e clientes, recuperando 
funções e aplicativos críticos de negócios. Para obter  
mais informações, acesse Continuidade dos Negócios  
no Flagscape.

A segurança e a continuidade dos negócios é 
responsabilidade de todos. Você deve:

• Conhecer os procedimentos de resposta a emergências 
para seu prédio.

• Manter suas informações de contato pessoais 
atualizadas no Workday.

• Conversar com seu gestor antes de uma interrupção 
de negócios ocorrer, de modo que possa entender sua 
função na recuperação. Mantenha contato com seu 
gerente durante e após eventos de desastre.

• Manter consciência e prontidão pessoal para desastres 
que possam afetar a sua área. Siga as instruções das 
autoridades locais durante desastres.

• Manter as informações de contato principal sempre 
prontamente disponíveis.

• Salvar a Ferramenta de notificação de emergência e 
comunicação de funcionário (ENACT) como contato em 
seu celular e responder adequadamente às mensagens 
da ENACT (seu Número pessoal pode ser solicitado).

• Ligar para linha direta de Segurança (SOACC), 
disponível todos os dias, 24 horas por dia, para relatar 
incidentes de segurança física e patrimonial, roubos, 
problemas com a segurança do prédio ou qualquer 
atividade suspeita.

Para mais informações:

• Gestão de Continuidade de Negócios — Política 
Corporativa

• Continuidade de Negócios no site Flagscape 
• Centro de Comando de Análise de Operações de 

Segurança (SOACC)
• Workday
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Recursos
Veja abaixo uma lista alfabética das políticas e recursos mencionados neste Código 
(notas de acesso)

Recurso de Política Global (interno)

Combate ao Suborno e à Corrupção (ABAC) — Política 
Corporativa

Presentes e Entretenimento ABAC — Política Corporativa

Atividades Políticas ABAC nos Estados Unidos — Política 
Corporativa

Gestão de Continuidade de Negócios — Política Corporativa

Compromisso com Funcionários com Necessidades Especiais 
— Política Corporativa

Compromisso de Proteger as Informações do Funcionário  
— Política Corporativa

Governança de Remuneração — Política Corporativa

Reclamações — Política Corporativa

Política de Treinamento de Conformidade

Conflitos de Interesse — Política Corporativa

Políticas para Denúncias no País: 

Política para Denúncias na Austrália

Política para Denúncias na França

Política para Denúncias na Índia

Política para Denúncias na Irlanda

Política para Denúncias MLIQ

Política para Denúncias no Reino Unido

Gestão de Dados — Política Corporativa

Local de Trabalho Livre de Álcool e Drogas — Política 
Corporativa

Retenção de Comunicações Eletrônicas — Política 
Corporativa

Despesa Iniciada pelo Funcionário — Política Corporativa

Padrão de Gastos Corporativos 

Padrão Corporativo de Gestão de Risco de Fraude

Igualdade de Oportunidades de Emprego e Ações 
Afirmativas — Política Corporativa

Política Corporativa sobre Crimes Financeiros

Verificação Global de Antecedentes — Política Corporativa

Conformidade Global — Política Corporativa

Gestão Global de Registros — Política Corporativa

Normas para Gestão Global de Registros

Prevenção ao Assédio, à Discriminação e à Retaliação — 
Política Corporativa

Segurança da Informação — Política Corporativa

Information Wall — Política Corporativa

Melhorias de Problemas, Riscos, Subquestões Empresariais 
e Controle — Política Corporativa

Atividades Comerciais Externas — Política Corporativa

Privacidade e Movimentação de Dados entre Fronteiras—  
Política Corporativa

Registro e Licenciamento — Política Corporativa

Terceiros — Política Corporativa

Prevenção de Atos ou Práticas Injustos, Enganosos ou 
Abusivos — Política Corporativa

Local de Trabalho sem Violência — Política Corporativa
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Outros recursos
Orientação (interna)

Orientações Adicionais ao Negociar Títulos do  
Bank of America

Solução de Aplicativos com Retenção de Conformidade

Programa de Gestão de Risco de Conduta

Avisos de Proteção de Dados (DPNs)

Guia de Comunicações Eletrônicas

Manual do Funcionário do Bank of America para 2022

Estrutura de Risco de 2022

Sites do Flagscape (internos):

Combate ao Suborno e à Corrupção 

Continuidade dos negócios

Interesses comerciais fora do emprego principal

Conflitos de interesse

Diversidade e inclusão

Ambiental, Social e Governança

Crimes financeiros

Gerenciamento global de registros

Relações Regulatórias Globais

Segurança da informação

Capital e propriedade intelectuais, ativos intangíveis 

Sala de imprensa 

Privacidade e movimentação de dados entre fronteiras 

Gestão de risco

Segurança e Proteção

Mídia social no Bank of America

Código de Conduta do Fornecedor

Observe ainda que as versões em espanhol e em português 
estão disponíveis no site BAC.com, na página principal 
Gestão de Fornecedores.

Programa de terceiros

Contatos e sistemas:

Contatos de Mídia do Bank of America 

Caixa de correio do Código de Conduta

Relações com funcionários

HR Connect

InfoSafe

Serviços de Evento de Vida

Sistema de Gestão de Referência (TRMS) 

Workday

Sites externos:

Relatórios Anuais e Declarações de Procuração 

Sala de imprensa do Bank of America 

Banco Central da Irlanda (CBI) 

Linha Direta para Questões Éticas e Conformidade 

Banco Central Europeu (BCE) 

Autoridade de Conduta Financeira (FCA) 

Autoridade Reguladora Prudencial (PRA) 

Declaração de Direitos Humanos 

Denúncias fora dos Estados Unidos (divulgação de diretiva 
da União Europeia) 

Estrutura da Política de Risco Ambiental e Social 

Relações com Investidores — Como Causar Impacto 

Aviso 

Exceção ao código 

A diretoria é responsável por aprovar qualquer 
exceção ao Código de Conduta para o diretor 
executivo, diretor financeiro, diretor de contabilidade 
ou qualquer diretor ou funcionário executivo. A 
entidade prontamente divulgará qualquer exceção 
na área de relações com o investidor no seu site, ou 
por meio de um comunicado à imprensa ou outro 
registro público, conforme exigido pela lei, norma ou 
regra aplicável.

Para mais informações:

• Relações com Investidores — Código de Conduta
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