Reconhecimentos
 Prêmio 19 de Março:
V
durante o VI Congresso Brasileiro
de Pregoeiros, o portal do Banco do
Brasil Licitações-e conquistou três
dos cinco prêmios oferecidos na
categoria Sistemas de Pregão
Eletrônico: “Maior número de
pregões realizados e concluídos em
2010”; “Melhor sistema de Pregão
Eletrônico 2010”; e “Melhor
Interação com o Fornecedor”.

Somos o banco do esporte
brasileiro e formamos ídolos
para inspirar as novas gerações.

Pesquisa Cardmonitor / CVA
Solutions / Instituto Medida Certa:
o Ourocard foi eleito como o Cartão
Preferido dos Brasileiros, segundo
pesquisa Cardmonitor/Instituto
Medida Certa, realizada entre
dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
Também foi eleito o melhor cartão
de crédito (Força da Marca) pela
pesquisa CVA Solutions, realizada
em fevereiro e março de 2011.
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Banco do Brasil.
Um banco diferente que liga tudo isso.

No
Exterior

Do Brasil
para o mundo

 Prêmio e-Finance:
X
concedido pela Editora Executivos Financeiros. Vencedor da Categoria GED-Gerenciador
Eletrônico de Documentos, com os seguintes cases: “Dossiê Eletrônico – Fase II” e “Servicing
Center Europe – Gerenciamento Eletrônico de Documentos para o Bloco Europa”. Vencedor
da Categoria Inovação Mercadológica, com os cases: Loja Conceito Brasília e Sala de
Conveniência Nova Iorque.
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ecoeficiência

Dados Estruturais

Consumo de Papel

3.547

3.412

3.437

Consumo de Água – Edifícios Estratégicos

Consumo de Energia

(ton)

(m3)(1)

(TJh)

3.516
2.395

2.463

2.588

202.931

203.348

2.139
131.036
1.670

2007

2008

2009

2010

1S10

1.762
1.029

1S11

2007

2008

2009

2010

1S10

128.068

119.290
96.941

1.127

2007

1S11
(1)

2008

2009

2010

1S10

1S11

 partir de 2009, o BB passou a considerar no cálculo de água,
A
além dos edifícios sede (I, II e III), mais três edifícios: Sede IV,
CCT e Ed. Tancredo Neves, todos localizados em Brasília (DF).

Inventário de Emissões – CO2(1)
FONTE

2009

4.495 tCO2e (Álcool – 534,6 mil litros)
ESCOPO 1: Frota Veículos Própria de uso
(Gasolina – 2,6 milhões litros)
das dependências
(Diesel – Prejudicado)
ESCOPO 1: Geradores de Energia
ESCOPO 1: Biomassa
ESCOPO 2: Energia Adquirida

982 tCO2e (365,1 mil litros de óleo)
1.731 tCO2e
17.591 tCO2e

ESCOPO 3: Emissões indiretas

8.233 tCO2e (Viagens a Serviço - Aéreas)

(1)

Acreditamos que confiança se conquista com
transparência e que valores assim são essenciais
na hora de investir em uma empresa.
Banco do Brasil.
Um banco diferente que liga tudo isso.
Em mais de 200 anos fortalecemos nossos valores
para termos solidez e dar a você toda confiança
para investir e crescer junto com a gente.

Variação (%)

2010
4.850 tCO2e (Álcool – 500 mil litros)
(Gasolina – 2,38 milhões litros)
(Diesel – 243 mil litros)

8

1.221 tCO2e (477 mil litros de óleo)
1.596 tCO2e
29.767 tCO2e
22.294 tCO2e
(Viagens a Serviço – Aéreas)
(Viagens a Serviço – Terrestre)
(Transporte de Numerário)

24
(8)
69
171

 Processo de quantificação de emissões do Banco do Brasil está em constante aprimoramento. Incorporamos ao Relato GHG 2010 – Escopo 3 – mais duas fontes emissoras:
O
Transporte de Malote e Transporte Terrestre de Funcionários (a serviço), que não haviam sido contabilizadas em 2009.

Ratings Globais
Fitch Ratings
Individual
Curto Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Moody's
Fortaleza Financeira
Curto Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Dívida de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Local
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Standard & Poor's
Longo Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Estrangeira

Pontos de Atendimento(1)
Agências
Terminais de Autoatendimentos (próprios)
Funcionários
Clientes (mil)(2)
Contas Correntes (mil)
Estrutura de Capital
Índice de Basileia (%)
Nível I
Nível II
Produtividade (%)
Eficiência(3)
Cobertura(3)
Ações
Lucro Líquido por Ação (R$)(4)
VPA (R$)(4)
Preço/VPA (x)(4)
Preço/Lucro 12 Meses (x)
Payout (%)
Dividend Yield (%)
Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
Variação das Ações (%)
Estrutura Acionária (%)
União Federal
Previ
Free Float
BNDESPar
Participações de Mercado (%)
Ativos(5)
Depósitos(5)
Carteira de Crédito
Administração de Recursos de Terceiros(6)
Faturamento com Cartões(7)
ACC/ACE(8)
Câmbio Exportação(8)
Câmbio Importação(8)

2006

2007

2008

2009

2010

2T10

2T11

16.975
3.969
39.661
82.672
25.710

18.364
4.008
39.279
81.855
42.776
27.414

21.666
4.342
39.714
88.972
48.022
30.378

39.588
4.897
45.442
103.971
52.695
34.988

49.546
5.087
44.954
109.026
54.366
35.934

43.707
4.984
43.942
106.241
53.349
34.920

53.445
5.094
43.920
112.913
55.190
35.596

17,3
11,7
5,6

15,6
10,7
4,9

15,2
10,9
4,3

13,8
10,6
3,2

14,1
11,0
3,1

12,8
8,8
4,1

14,4
11,1
3,3

47,5
112,9

46,2
127,7

45,6
136,2

43,4
128,2

42,6
125,4

44,0
123,1

41,1
128,3

7,4
8,4
2,5
8,6
40,0
4,6
52,8
+65,8

3,2
9,8
3,1
14,9
40,0
2,7
75,3
+47,0

3,4
11,7
1,3
4,3
40,0
9,3
37,7
-49,1

4,0
14,1
2,1
7,5
40,0
5,3
76,3
+117,0

4,3
17,6
1,8
7,7
40,0
5,2
89,9
+12,7

1,1
15,3
1,6
5,7
40,0
1,7
63,3
-17,4

1,2
19,1
1,5
6,2
40,0
1,7
80,1
-5,2

68,7
11,4
14,8
5,0

67,1
10,7
19,6
2,6

65,6
10,4
21,5
2,5

65,3
10,4
21,8
2,4

59,2
10,4
30,4
0,0

59,2
10,4
30,4
0,0

59,1
10,4
30,5
0,0

16,8
21,4
16,5
19,1
15,7
31,2
26,5
23,8

15,6
21,3
16,0
18,3
16,8
32,7
26,6
24,2

17,2
22,2
17,1
20,7
19,2
28,2
27,9
24,7

22,0
26,5
20,1
21,1
20,3
34,7
31,1
25,4

20,8
24,3
19,8
21,2
20,7
33,6
31,0
24,0

21,2
26,3
20,1
22,3
20,3
31,0
31,9
24,9

20,9
26,0
19,6
22,0
21,1
33,9
29,5
22,2

(1) Inclui rede própria e correspondentes bancários. Desde 2009 inclui também a rede compartilhada; (2) Composto pelos correntistas, poupadores e beneficiários do INSS; (3) Não inclui itens
extraordinários. Para 2T10 e 2T11, indicador acumulado em 12 meses; (4) Séries ajustadas considerando o split das ações (1:3) ocorrido no segundo trimestre de 2007; (5) Relatório 50 Maiores
do Banco Central do Brasil: consolidado bancário I+II excluído BNDES. Para 2T11, dados de março de 2011; (6) Dados da ANBID. Não inclui dados do BV. Para 2T11, dados de março de 2011;
(7) Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs); (8) Fonte: Banco Central do Brasil.

Rede de Agências
C/D
F2
BBB
F2
BBB
F1+(bra)
AAA(bra)
C+
P-1
P-2
Baa1
A2
Baa2
BR-1
Aaa.br
BBBBBB-

270 Agências
5,3%

1.065 Agências
20,9%

437 Agências

8,6%
45,0%

1.029 Agências

2.293 Agências

20,2%
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CARTA AO LEITOR

É com muita satisfação que retorno às páginas da Conexão BB para falar das
principais realizações do Banco do Brasil nesse primeiro semestre de 2011.
Mais uma vez, apresentamos um resultado consistente e crescente.
Registramos lucro líquido de R$ 6,3 bilhões, 23,4% maior que o apurado no
mesmo período do ano passado, e distribuímos R$ 2,5 bilhões em dividendos
aos nossos acionistas e investidores, superando as expectativas do mercado.
Consolidamos lideranças importantes no Sistema Financeiro Nacional, com
destaque para o crédito, com uma carteira de R$ 421,3 bilhões, e ativos, com
R$ 904,1 bilhões, o que nos mantém como o maior banco da América Latina.
Este resultado é fruto do empenho e dedicação dos funcionários BB e das
novas estratégias negociais que temos desenvolvido. Vocês conhecerão
algumas delas nas próximas páginas.
Ao lerem as informações, vocês notarão que a sustentabilidade, a exemplo
da edição anterior, aparece ao longo de todo o conteúdo e não como um tema
específico. Essa transversalidade existe porque a nossa preocupação com o
desenvolvimento sustentável do País está incorporada na gestão e é refletida
no dia a dia de nossa atuação.
Atuação essa que vem sendo fortalecida por movimentos importantes. A
oferta de crédito para investimento, a iniciativa com Microcrédito Produtivo
Orientado e o estabelecimento de parcerias, como a criação do Grupo
Segurador Banco do Brasil e Mapfre, um dos maiores conglomerados de
seguros do País, são alguns exemplos que merecem ênfase.
Ainda falando de parcerias, iniciamos em abril a comercialização do cartão
Ourocard Elo, produto que favorece a inclusão bancária e reflete a
preocupação em atender com qualidade a todos os clientes e proporcionar a
eles condições de consumir produtos de forma consciente e planejada.
Temos expandido a rede de distribuição porque sabemos que muitos de
nossos clientes ainda demandam um ponto f ísico de atendimento. A partir de
janeiro de 2012 passaremos a operar por meio do Banco Postal, que nos
colocará em 2.170 municípios onde ainda não temos agências. A operação vai
nos permitir antecipar a meta de chegar à totalidade dos municípios
brasileiros, com economia de investimento.
Nossos investimentos abrangem também o ambiente externo. Demos
passos importantes, como a aquisição do controle acionário do Banco
Patagonia, na Argentina e a compra do Eurobank, nos Estados Unidos. É o
Banco do Brasil disponível para seus 55 milhões de clientes onde for preciso,
com qualidade, comodidade e segurança.
As perspectivas são bastante positivas e temos a convicção de que o BB se
manterá na vanguarda dos negócios bancários no Brasil e no exterior.
Muitas foram as inovações e continuamos com grandes desafios pela frente,
para cumprirmos o que preceitua nossa missão: “ser um banco competitivo e
rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua
função pública com eficiência”.
Boa leitura! E não deixe de conhecer a versão interativa para Ipad!

Aldemir Bendine
Presidente do BB

As perspectivas são
bastante positivas
e temos a convicção
de que o BB se
manterá na
vanguarda dos
negócios bancários
no Brasil e no
exterior
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SUDYRFrVHFRQHFWDU
Seja com tablet, celular ou notebook, você
acessa sua conta quando e onde quiser.
Comodidade e modernidade.
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CONEXÃO E SUSTENTABILIDADE

Melhoria do
atendimento com
foco na eficiência
Banco do Brasil investe na expansão
da rede de atendimento e oferece
mais comodidade e acessibilidade
O Banco do Brasil busca de maneira
contínua a melhoria do atendimento ao
cliente e a expansão dos canais de distribuição. No primeiro semestre de 2011,
o Banco investiu R$ 534 milhões em imóveis (reformas e construções), tecnologia
da informação e equipamentos.
Alinhado ao plano estratégico de expansão da rede de atendimento e serviços a todo o País, o Banco do Brasil venceu a licitação para uso da rede do Banco Postal dos Correios. “A vitória no
processo de licitação do Banco Postal
permite ao Banco do Brasil ampliar a
base de clientes, incrementar sua rentabilização e expandir a rede de distribuição para 96% dos municípios brasileiros,
antecipando para 2012 a estratégia de
estender seus pontos de atendimento
para todo o País”, explica o vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações,
Alexandre Corrêa Abreu.
6 | Conexã
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A rede de atendimento do Banco Postal é composta por 6.195 pontos de atendimento distribuídos em 5.270 municípios brasileiros. O público-alvo da atuação do BB nas agências do Banco Postal
será as classes ‘D’ e ‘E’, fatia da população
que, devido à ascensão proporcionada
pela política econômica dos últimos
anos, apresenta grande potencial de consumo de produtos e serviços bancários.
Além disso, o Banco Postal contribuirá para a bancarização e orientação dos
microempreendedores brasileiros localizados nos centros urbanos, gerando
negócios sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento do País.

BB nas Comunidades
Coerente com a estratégia de estar presente em todos os municípios brasileiros,
o Banco do Brasil tem ampliado sua pre-

sença em comunidades. Em janeiro de
2011, o Banco inaugurou agências no
Morro do Alemão e Cidade de Deus, no
Rio de Janeiro/RJ, contribuindo para a
inclusão bancária e o desenvolvimento
da economia local, inclusive com a implantação de novos projetos de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS).
A estratégia negocial do DRS busca
impulsionar o desenvolvimento das regiões onde o Banco está presente e
apoiar atividades que promovam a inclusão social e a geração de trabalho e
renda, de forma sustentável, inclusiva e
participativa.
O BB já está presente nas comunidades de Paraisópolis, na cidade de São
Paulo/SP, e no Jardim Ingá, em Luziânia/
GO. Em breve, os paulistanos de Heliópolis e Pantanal II e os cariocas da Rocinha receberão novas agências.

Reorganização do Varejo
No 1º semestre de 2011, o Banco do Brasil deu continuidade à estratégia
de melhoria do relacionamento com os clientes do Varejo. Iniciado em
julho de 2009, o Programa tem reorganizado e ampliado seu escopo de
atuação de forma integrada, conduzindo ações de planejamento,
coordenação, gerenciamento e acompanhamento. O principal objetivo
do Programa é o aprimoramento da eﬁciência operacional do BB e sua
modernização com foco no cliente. Dentre as principais ações realizadas
no âmbito do Programa ao longo do semestre, destacam-se:

• Novo modelo de
relacionamento com clientes
PF: promovendo adequação
do número de clientes sob
a responsabilidade de cada
gerente de relacionamento,
intensiﬁcação de contatos,
negócios e melhorias
no atendimento.
• Modelos de propensão ao
consumo: foram
desenvolvidos modelos de
propensão ao consumo para
oito produtos bancários
priorizados na operação
comercial de varejo. Os novos
modelos elevam a
assertividade das ações de
marketing direto e orientam
a oferta por parte da força
de vendas.
• Novas agências:
inauguração de 86 novas
unidades no semestre e
adaptação de outras 102
ao novo padrão visual no
ambiente de atendimento.
O novo modelo arquitetônico
adotado nas agências reforça a
modernidade e a comodidade
para os clientes, além de
valorizar espaços reservados
para a realização de negócios.

• Revisão de processos:
revisão de 15 processos com
alta demanda por
atendimento, reduzindo em
até 60% o tempo total gasto
para sua realização.

• Agronegócio: adoção de
modelo personalizado para
clientes do agronegócio, com
ofertas de produtos e serviços
especíﬁcos e consultoria
especializada.

• Plano Estratégico
de Conveniência:
desenvolvimento do Plano
Estratégico de Conveniência
2011/2015, que consolida
a proposta de investimentos
do BB nos próximos anos.

• DIREC: criação da Diretoria
de Clientes Pessoas Físicas. A
área deverá contribuir para os
resultados obtidos com a
operação de varejo, assumir
a condução institucional de
diversas ações originadas no
âmbito do Programa e atuar
de forma estratégica em
ações comerciais e
de relacionamento.

• Capacitação e
treinamentos: capacitação e
reciclagem de mais de 73,6 mil
funcionários da rede de
agências em práticas de
negócios e atendimento.
Também foram concluídos a
implantação e treinamento da
força de vendas na nova
plataforma de negócios, uma
ferramenta que racionaliza os
principais processos de vendas,
amplia o conhecimento sobre
as oportunidades com o
cliente e eleva a assertividade
do atendimento.

Com essas e outras ações, o
Programa de Transformação
do Varejo apresenta alguns
de seus primeiros resultados.
Houve crescimento de R$ 510
milhões na rentabilidade
mensal dos clientes pessoas
físicas em relação ao mesmo
período de 2010. O índice de
satisfação dos clientes, ano
base 2010, apresentou uma
inﬂexão positiva de 2,5
pontos percentuais em
relação ao observado nos
últimos anos.
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Correspondentes fluviais
No Estado
do Amazonas
1. Rio Negro
2. Rio Japurá
3. Rio Solimões
4. Rio Juruá
5. Rio Purus
6. Rio Madeira
7. Rio Amazonas

BB tem a
maior rede de
atendimento
do País

5.094
Com a maior rede própria
de atendimento do
Brasil, o BB possui
5.094 agências

43.920

55,2

terminais de
autoatendimento
distribuídos em todas as
regiões do País

de clientes e 35,6 milhões
de contas-correntes

90%
das agências adaptadas
para clientes portadores
de deﬁciências físicas

8 | Conexão BB

milhões

80%

dos terminais
de autoatendimento
do BB são adaptados
para pessoas com
deﬁciências físicas

Desde abril, o Banco do Brasil atua por meio
de correspondentes ﬂuviais nos rios do
Amazonas e, desde junho, uma embarcação
serve as águas paraenses.
Os clientes do Banco do Brasil do Amazonas
contam com três correspondentes fluviais.
Pela parceria firmada entre o BB
e o governo estadual, as embarcações vão
percorrer periodicamente as principais
calhas dos rios do Estado, beneficiando
58 comunidades ribeirinhas em 35
municípios. No Pará, o correspondente
atende o percurso entre Belém e Santarém,
em quatro municípios.
O Banco do Brasil visa favorecer a
acessibilidade ao atendimento bancário e a
prestação de serviços aos moradores dessas
comunidades. Os clientes podem efetuar
pagamentos de convênios, títulos
compensáveis, tributos municipais, estaduais
e federais. Além disso, podem receber
benefícios sociais e do INSS, veriﬁcar o
saldo e realizar saque em conta-corrente,
poupança e Poupex.

CONEXÃO E SUSTENTABILIDADE

Transformações no Atacado
O Banco do Brasil reestruturou a rede de Atacado com o
objetivo de melhorar a qualidade do atendimento, permitir
avanços nos indicadores de eficiência e reforçar o posicionamento competitivo no mercado. O modelo de atendimento
aos clientes Pessoa Jurídica com faturamento anual bruto superior a R$ 25 milhões foi revisado. Além disso, foi concluída
a revisão do modelo de segmentação de clientes da rede de
superintendências e agências, e a estruturação de operações
de crédito para grandes clientes. A segmentação do atendimento à Pessoa Jurídica foi reconfigurado e passou a contar
com os segmentos: Large Corporate, Corporate, Upper Middle e Middle.
Com essas mudanças, a sede da Diretoria Comercial e suas
divisões ligadas à estruturação de operações, estratégias e rede
de distribuição foram transferidas de Brasília/DF para São Paulo/
SP, onde os clientes de Atacado estão concentrados.
No segundo semestre deste ano, o Banco irá concentrar sua
atuação na capacitação e gestão de talentos, expansão da centralização de serviços de middle office, estratégias de rentabilização e desenvolvimento de produtos e serviços inovadores.
Essas ações proporcionarão significativo avanço na qualidade
do atendimento, reforçando a posição de liderança do BB com
as empresas. ó

O Ba
Banco do Brasil
trouxe credibilidade,
sustentabilidade e
desenvolvimento
para nossa
ade
comunidade
Nilcea Rocha
da Conceição
Presidente da Associação
dos Moradores do Morro do Adeus,
no Rio de Janeiro/RJ

Segmentação
Atendimento à Pessoa Jurídica

Large
Corporate

1,5 bi

2 bi

600 mi

Corporate
Empresarial
Upper Middle
Empresarial
Middle

400 mi
200 mi
120 mi

25 mi

25 mi

Varejo PJ
Indústria

Comércio e Serviços
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EXPRESSAS

Espaço
Banco do Brasil

BB: Organizational
Stakeholder GRI
O BB demonstrou mais uma vez seu pioneirismo.
Em maio, inaugurou, no Shopping Iguatemi, em Brasília/DF, o Espaço Banco do Brasil, um ambiente de
experimentação onde estão expostas tendências e
inovações no atendimento bancário. No lugar dos
tradicionais caixas, estão disponíveis terminais eletrônicos, Ipads, notebooks com acesso à Internet e
um telefone com linha direta para a Central de Atendimento do Banco do Brasil. O espaço conta ainda
com pocket shows, palestras e oficinas que abordam
cidadania, cultura, esporte e sustentabilidade.

Em maio de 2011, o Banco do Brasil tornou-se Organizational Stakeholder (OS), da Global Reporting Initiative (GRI), organização multistakeholders sem fins lucrativos responsável pelo desenvolvimento das diretrizes para a elaboração de relatórios de sustentabilidade mais
utilizadas em todo o mundo. Como OS, o Banco tornase parte integrante da governança da GRI e passa a colaborar diretamente no desenvolvimento e fortalecimento
da estrutura de relatórios corporativos baseados nos desempenhos econômico, social e ambiental das empresas.
O BB adota essas diretrizes desde 2006.

As reuniões da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) buscam fortalecer a comunicação do Banco do Brasil com
seus públicos de interesse e são realizadas considerando-se os mais elevados padrões
de governança corporativa.

Apimec
BB em
números
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21

1.701

274

As reuniões
Apimec do BB
visitarão 21 cidades
brasileiras até o
ﬁm deste ano.
Acesse www.
bb.com.br/ri
e conﬁra o
calendário
completo

Os encontros
realizados nos meses
de junho e julho
reuniram analistas,
acionistas,
formadores de
opinião, funcionários
do BB e proﬁssionais
da área de Relações
com Investidores

A reunião Apimec do BB em São Paulo/SP
pôde ser acompanhada por vídeo
webcast com versão em português e
tradução simultânea para a língua
inglesa. Nela, o presidente e os vicepresidentes do BB ministraram palestras
e responderam os questionamentos e
dúvidas dos presentes. O webvideo da
reunião está disponível no endereço
eletrônico www.bb.com.br/ri

cidades

presentes

pessoas conectadas

Central de Atendimento BB 4004 0001 ouSACOuvidoria BB 0800 729 5678
'H¿FLHQWH$XGLWLYRRXGH)DOD 0800 729 0088 RXDFHVVH bb.com.br
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BB investe R$ 57 mi
na conservação
das águas
A poluição e o uso inadequado
comprometem a disponibilidade dos
recursos hídricos em várias regiões

O planeta Terra pode ser denominado Água, uma vez que é constituído por
2/3 desse elemento. Apesar da grande
quantidade, apenas 2,5% é de água doce
e, desse total, apenas 0,3% encontram-se
em rios e lagos, prontos para o consumo. O restante está nos lençóis freáticos, aquíferos, calotas polares, geleiras,
neve permanente e outros reservatórios,
como pântanos, por exemplo. Os demais
97,5% de água no mundo encontram-se
nos mares e oceanos.
Diante desses números, em março de
2010, o Banco do Brasil definiu que o tema água seria o principal eixo de atuação
em suas ações voltadas para a sustentabilidade. Para promover a conscientização e a mudança de atitudes em prol da
preservação e conservação dos recursos
hídricos, o Banco assinou um protocolo
de intenções com a Agência Nacional de
Águas (ANA), a Fundação Banco do Brasil e a organização não governamental
12 | Conexão BB

WWF Brasil para o desenvolvimento do
Programa Água Brasil.
Durante os primeiros cinco anos da
parceria, o Banco do Brasil e a Fundação
Banco do Brasil investirão R$ 57 milhões
em projetos voltados para a melhoria da
qualidade, oferta de água e ampliação da
cobertura da vegetação natural em 14 microbacias. Além disso, irá estimular o
consumo consciente e tratamento adequado dos resíduos sólidos em cinco municípios brasileiros. O programa também
visa a disseminação de melhores práticas
agropecuárias aos produtores rurais e favorece a implementação de modelos de
negócios sustentáveis.
No primeiro trimestre de 2011, o Programa, com seus objetivos e metas, foi
apresentado para cada uma das superintendências envolvidas. O BB mobilizou
os funcionários dos locais selecionados
para a implementação das ações do Programa e iniciou o trabalho de diagnósti-

co e identificação das ações específicas
para cada localidade.
Segundo o vice-presidente Gestão de
Pessoas e Desenvolvimento Sustentável,
Robson Rocha, os critérios adotados para
a seleção das localidades levaram em consideração a dimensão territorial, a representatividade regional, a existência de capital social e a experiência dos parceiros.

Meio Rural
Os projetos voltados para o uso racional dos recursos hídricos na agricultura
contemplam propriedades rurais situadas nas microbacias do Ribeirão do
Guariroba, no Mato Grosso do Sul; do
Rio Sepotuba, no Mato Grosso; do Rio
Pipiripau e do Rio São Bartolomeu, no
Distrito Federal e Goiás; e do Rio Peruaçú, em Minas Gerais, que integram os
biomas Cerrado e Pantanal. No bioma
Mata Atlântica, as ações voltadas para
uma agricultura sustentável serão imple-

mentadas nas microbacias dos Rios Lençóis, Cancã e Moinho, em São Paulo; do
Rio Beneventes, no Espírito Santo; e do
Rio das Pedras, no Rio de Janeiro.
Como representantes do bioma Amazônia, foram selecionadas microbacias do
Estado do Acre e do Rio Alto Teles Pires,
no Mato Grosso. Já nos biomas Caatinga
e Pampa, serão implementadas ações do
Programa nas microbacias dos Rios Longa, no Piauí, e Camaquã, no Estado do Rio
Grande do Sul, respectivamente.

Meio Urbano
No meio urbano, as iniciativas voltadas para o consumo consciente e reciclagem de resíduos sólidos, em parceria
com cooperativas de catadores, estão
sendo desenvolvidas em cidades repre-

sentativas de cada uma das regiões do
País. Na Região Centro-Oeste, a cidade
participante do Programa é Pirenópolis,
em Goiás; na Região Sul, Caxias do Sul,
no Rio Grande do Sul; na Região Norte,
Rio Branco, no Acre; na Região Nordeste, Natal, no Rio Grande do Norte e por
fim, na Região Sudeste, Belo Horizonte,
em Minas Gerais.
Entre outubro do ano passado e maio
deste ano, foram realizadas visitas técnicas nas cidades assistidas pelo Programa
e reuniões com as organizações de catadores, bem como a identificação e contato com outros atores locais relevantes,
relacionados ao tratamento de resíduos.
No segundo semestre, serão finalizados
os diagnósticos e realizadas as oficinas de
prognóstico para elaboração dos planos

Biomas
no Brasil
Amazônia
Caatinga
Cerrado
Pantanal
Mata Atlântica
Pampa
Zona Costeira

O Brasil está dividido em
sete biomas que reúnem um
conjunto de ecossistemas
diferenciados. O maior deles
é o bioma Amazônia, com
quase oito milhões de km2,
que abrange nove países da
América do Sul. Se formasse
um país, seria do tamanho
equivalente aos EUA e toda a
Europa Ocidental.

detalhados de ação para cada uma das
localidades envolvidas no Programa.
Da mesma forma, foram realizadas
visitas técnicas de campo para a elaboração dos diagnósticos econômicos e
socioambientais de oito das 14 microbacias selecionadas.
“A disseminação de boas práticas e o
desenvolvimento de cadeias produtivas
sustentáveis são as principais ações desta parceria no campo. O objetivo é desenvolver modelos que preservem nossas
fontes de água, aliando produção e conservação. Da mesma forma, cuidar do
descarte daquilo que consumimos também é uma maneira de diminuir a poluição e a pressão sobre nossos recursos
naturais. Por isso, vamos atuar nas cidades promovendo a conscientização e a

Amazônia

Caatinga

Cerrado

Pantanal

Mata Atlântica

Pampa
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reciclagem dos resíduos sólidos”, enfatiza a secretária geral do WWF Brasil,
Denise Hamú.
“A parceria com o Banco do Brasil é
estratégica para a ANA, uma vez que nos
possibilita incorporar princípios importantes para gestão de recursos hídricos
nas ações a serem implantadas no âmbito do Programa Água Brasil”, destaca o
diretor presidente da Agência Nacional
de Águas, Vicente Andreu.

Pegada Hídrica
O Programa Água Brasil contribuirá
para a diminuição da Pegada Hídrica no
campo. A Pegada Hídrica é uma ferramenta de gestão de recursos hídricos
que indica o consumo de água doce na

BB irá
promover
capacitação
de catadores
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produção com base em seus usos direto
e indireto. A metodologia criada pelo
diretor científico da organização Water
Footprint Network ( WFN), Arjen
Hoekstra, permite quantificar o quanto
de água é necessário para a fabricação
dos diversos produtos ao longo de suas
cadeias produtivas.
Outras iniciativas do Banco do Brasil
confirmam a determinação na adoção de
princípios de responsabilidade socioambiental em sua estratégia de atuação. Como exemplo, destacam-se a adoção dos
Princípios do Equador, integrando o grupo de instituições financeiras que tem
como diretrizes a incorporação de critérios socioambientais na análise de projetos de investimentos e a adesão ao The

CEO Water Mandate, proposta da Organização das Nações Unidas para que as
empresas signatárias do Pacto Global
passem a considerar a gestão dos recursos hídricos em suas estratégias corporativas, contribuindo, assim, para a sua
conservação.

Novos Negócios
A BB DTVM, gestora de recursos de
terceiros do Banco do Brasil, captou
mais de R$ 33 milhões com o fundo BB
Multimercado Global Acqua LP Private.
A carteira do fundo, voltada para a preservação da água, apresenta um novo
conceito em fundos de investimento,
que alia sofisticação e responsabilidade
socioambiental, requisitos altamente

Norte

Nordeste

Será promovido um plano de
coleta seletiva, organização e
métodos de produção das
unidades de triagem dos
catadores localizados em
Rio Branco/AC

Em Natal/RN, o BB irá
atuar na proﬁssionalização
das organizações de
catadores, na metodologia
da triagem de materiais e
na logística de coleta

2,5%

Distribuição de água
doce e salgada no mundo

água doce
Distribuição de
água doce no mundo.
Destes 2,5%:

0,3%

rios e lagos

97,5%

30%

subterrânea

água salgada

Entre as ações do Programa Água
Brasil destacam-se iniciativas de
recuperação de córregos para a
revitalização da cobertura vegetal
das margens e terraceamento em
pastagens para evitar a erosão do solo

0,9%

umidade do solo,
placas de gelo flutuante e pântano

69%

geleiras e cobertura
permanente de neve

valorizados pelo segmento private, público alvo deste produto.
Investindo parte de seu patrimônio
em empresas brasileiras e globais ligadas
à exploração, infraestrutura e distribuição de água, a iniciativa confirma a percepção de que estas empresas estão em
uma cadeia produtiva que necessita de
cuidados. O fundo também leva em consideração a provável valorização dos ativos destas companhias, decorrentes do
aumento da demanda por produtos e
processos ambientalmente corretos.
Criado em parceria com a gestora de
ativos suíça Pictet Asset Management, que
tem carteiras voltadas para energia limpa,
biotecnologia e água, o fundo Acqua reforça o foco da BB DTVM na sustentabilidade

e converge com a estratégia do Banco do
Brasil de abraçar a causa da água.
Seguindo os Princípios de Investimentos Responsáveis (PRI), foram desenvolvidos em parceria com o banco Votorantim três fundos de investimento em Participações em Infraestrutura: BB Votorantim Energia Sustentável I, II e III,
dedicados ao setor de geração de energia
sustentável. Integram o portfólio dos
fundos pequenas centrais hidrelétricas,
parques eólicos e usinas de biomassa de
cana-de-açúcar, entre outras fontes sustentáveis. Os fundos, que já estão em
fase de captação, serão distribuídos pela
BB DTVM e pelo Banco Votorantim.
Em abril, o Banco do Brasil lançou o
cheque especial para correntistas pessoa

f ísica com carência de dez dias antes para a cobrança de juros. O novo produto
tem um diferencial diante daqueles já
oferecidos pelo mercado, que é a destinação de cerca de 5% do valor do pacote
de tarifas contratado para o Programa
Água Brasil.
O cheque especial isenta da cobrança
de juros aqueles clientes que utilizarem
o limite de crédito oferecido pelo banco
por um período igual ou inferior a 10
dias, considerando a data escolhida para
a cobrança dos encargos. Para usufruir
desse benef ício, o cliente deve aderir a
um dos pacotes de serviços Bônus Ambiental oferecidos pelo Banco do Brasil.
Desde sua criação, R$ 150 mil já foram
repassados ao Programa Água Brasil. ó

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

O BB irá apoiar a gestão das
organizações de catadores,
construir um galpão de
triagem e implantar a coleta
seletiva na cidade de
Pirenópolis/GO

Em Belo Horizonte/MG,
o BB irá contribuir para
a proﬁssionalização das
organizações de catadores,
na metodologia de produção
da triagem de materiais e na
logística de coleta

O Banco do Brasil irá atuar na
organização, metodologia de
produção e fortalecimento da
rede de comercialização das
associações de catadores de
Caxias do Sul/RS
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MEU DINHEIRO

Finanças
em Foco
BB ensina e incentiva o
planejamento financeiro
individual, familiar e de
pequenos negócios por
meio do seu Programa
de Educação Financeira
A estabilidade econômica no Brasil
trazida pelo controle da inflação e a queda nas taxas de juros e na taxa de desemprego, somada à ampliação da cobertura
de assistência social continuada, à valorização do salário mínimo e à expansão
do crédito, oferece novas realidades financeiras a milhões de brasileiros.
Esse novo panorama de ascensão de
classes sociais traz a necessidade de promoção de ações para que as pessoas possam repensar seu relacionamento com o
dinheiro, tornando-se conscientes das
decisões financeiras.
Alinhado a essas necessidades, o
Banco do Brasil demonstra seu compromisso como agente facilitador da inclusão
bancária no País. A atuação vem ocorrendo em duas linhas: uma voltada para clientes de baixa renda, em parceria com a
Fundação Banco do Brasil – FBB e o Instituto Cooperforte, outra para o público
de potenciais investidores que acessam
informações e simuladores no site do BB.
A proposta é discutir conceitos básicos
de finanças, sobre como utilizar o crédito
e serviços bancários de forma correta e
16 | Conexão BB

organizada, como fazer o planejamento
orçamentário pessoal e dos negócios e
como controlar as despesas. Todos esses
fatores contribuem para que os clientes
possam transformar simples conhecimentos em aumento de qualidade de vida.
O Diretor de Clientes Pessoas Físicas,
Sérgio Nazaré, explica que as ações de
educação financeira contribuem para o
aumento da satisfação dos clientes, além
de fazerem parte da responsabilidade
social do BB. “O Banco está sintonizado
com as melhores práticas de mercado,
oferecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes. O processo de comunicação vem sendo aperfeiçoado, melhorando a compreensão
quanto ao uso dos produtos e serviços”.

Educação Financeira na Prática
Nas Comunidades
O Banco do Brasil, em parceria com a
Fundação Banco do Brasil – FBB e o Instituto Cooperforte, atua na realização de
Oficinas de Educação Financeira em Comunidades. Paraisópolis/SP e Brazlân-

dia/DF foram as primeiras a receber a
iniciativa que orienta sobre como lidar
com o dinheiro e o crédito de forma planejada, melhorar a relação com as finanças e possibilitar a realização de sonhos.
A previsão é de que essas oficinas sejam realizadas em todo o País, principalmente para o público de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) – estratégia negocial do BB que busca impulsionar o desenvolvimento sustentável com apoio às atividades produtivas
economicamente viáveis, socialmente
justas e ambientalmente corretas – e do
Programa Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar (Pronaf ), que
financia projetos que gerem renda aos
agricultores familiares e assentados da
reforma agrária.
As estratégias do Banco também contemplam ações de apoio em educação
financeira aos programas governamentais “Minha Casa Minha Vida”, “Microcrédito Produtivo e Orientado” e à Estratégia Nacional de Educação Financeira.

O que
promovemos
• Planejamento Financeiro Pessoal:
dicas sobre planejamento ﬁnanceiro
pessoal e melhor administração do
dinheiro.
• Guias Práticos: três cartilhas
com informações e orientações
sobre Fundos de Investimento,
CDB e Poupança.
• Roteiros para o Investidor:
espaço que ensina princípios básicos
que podem ser utilizados
no planejamento ﬁnanceiro do
internauta.
• Entenda o Mercado de
Investimentos: seção com a descrição
das principais alternativas de
investimento e suas características.
• Dicionário de Finanças:
glossário com a explicação dos
principais termos utilizados no
mercado ﬁnanceiro.

Teatro Finanças Práticas
Em 2010, o Ourocard apoiou o “Teatro
Finanças Práticas”, peça teatral que apresenta conceitos básicos sobre finanças pessoais.
O espetáculo conta a história de dois amigos
e usa o futebol como enredo para passar
mensagens de educação financeira de maneira simples e divertida. O evento aconteceu no Centro Cultural Banco do Brasil (São
Paulo), em dez sessões fechadas para escolas
públicas. Cerca de 1.500 estudantes participaram da iniciativa. A parceria continua e a
expectativa é levar o espetáculo para mais
quatro cidades nos próximos meses.
Com os Estudantes
O BB desenvolveu também o projeto
Universitários 2010, com palestras sobre
educação financeira para estudantes. Foram promovidas apresentações em Campina Grande/PB, Santos/SP e Cabo Frio/
RJ, para 1.200 alunos de sete escolas do
Ensino Médio. Em Brasília participaram
120 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental ao 1º ano do Ensino Médio.

Na Internet
Desde julho de 2010, o Portal do BB
hospeda a página de Educação Financeira, que pode ser encontrada na aba “Investimentos”. A partir do lançamento, já
foram registrados mais de 200 mil acessos. De fácil navegação e linguagem acessível, o canal oferece links de aplicativos
educativos, informações sobre as várias
alternativas de investimento e orientações sobre controle orçamentário.
Os usuários ainda têm acesso a guias
práticos, planilhas para controle de gastos, jogos educativos, simuladores, artigos de especialistas, dicionário de finanças e sites de parceiros.
UniBB
A Universidade Corporativa Banco
do Brasil – UniBB também contribui
para ampliar e fortalecer a atuação do
Banco na inclusão bancária, com atividades dirigidas à educação financeira.
“Por meio de múltiplas alternativas de
aprendizagem, conseguimos desenvol-

• Contas na Ponta do Lápis:
link para o site desenvolvido pela
Federação Brasileira de Bancos, com
orientações para os interessados
organizarem suas contas mês a mês.
• Bate-Bola Financeiro:
desenvolvido pela Visa, é um jogo
de futebol interativo que testa o
conhecimento de ﬁnanças à medida
que os jogadores avançam no
campo, antes de chegarem ao gol.

ver habilidades em nossos públicos, para se tornarem mais conscientes dos
riscos e oportunidades no momento em
que utilizarem produtos e serviços financeiros”, diz Amauri Niehues, Diretor
Gestão de Pessoas.
Para conhecer o site da UniBB, acesse www.unibb.com.br. Ali você poderá
conhecer os cursos disponíveis, ler artigos, entrevistas, notícias, resenhas de
livros e ter acesso à Biblioteca. Os cursos on-line de Direitos do Consumidor,
Navegação na Internet e Planejamento
Financeiro podem ser acessados, sem
custo, por funcionários, clientes e não
correntistas. ó
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VOLUNTARIADO

Voluntários
do BB
transformam
o Brasil

Programa Voluntariado

4,2

mil

voluntários em
todo o Brasil

47

Histórico do
Programa de
Voluntariado

1989
Criação dos primeiros
Comitês de Cidadania

Comitês de Cidadania

2001

Projeto Voluntários BB*

2004

R$

13,5

milhões investidos
em sete anos

205
projetos atendidos
entre 2004 e 2010

57
projetos pré-selecionados
em 2011
* O Projeto Voluntários BB é uma das
iniciativas de responsabilidade social que
faz parte do Programa de Voluntariado
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Lançamento do
Programa Corporativo

Parceria com a Fundação
Banco do Brasil

2006
Deﬁnição de linhas de
ação e lançamento do
Portal na Intranet

2007
Atualização e relançamento
do Portal na Intranet

2009 / 2010
Ações de melhorias

2010 / 2012
Revitalização do
Programa

Em busca da contínua sensibilização e mobilização de funcionários em
ações que promovam o desenvolvimento sustentável em comunidades em
risco social, o BB iniciou, em julho de 2011, o processo de revitalização
do Programa Voluntariado.
Atualmente, o Programa reúne cerca de 4 mil funcionários, número em
crescimento após a revitalização do programa, representando um acréscimo de 46,7% em relação ao mês de junho. Por meio do curso “Ação
Voluntária”, o Banco do Brasil apresenta a todos os voluntários cadastrados
capacitação no tema. O Programa Voluntariado congrega o Projeto Voluntários BB, que investe recursos financeiros na realização dos projetos
que têm a participação dos funcionários, valendo-se de duas fontes distintas: a Fundação Banco do Brasil e recursos destinados pelo BB aos
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA, referentes a até
1% do Imposto de Renda devido.
O primeiro destina recursos a iniciativas direcionadas à erradicação
da pobreza pela geração de trabalho e renda. O FIA financia exclusivamente projetos direcionados a crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade.

Engajamento
O sucesso do Projeto Voluntários BB está calcado no engajamento
dos voluntários do Banco. Os Comitês de Cidadania reúnem diversas
iniciativas que transformaram a dura realidade das comunidades e provaram que o comprometimento com a causa social torna viável a realização de sonhos.
Exemplo dessa transformação é o Curso de Serviços Domésticos oferecido pelo Comitê Esperança, no Distrito Federal, que prepara gratuitamente mulheres desempregadas para o mercado de trabalho com ajuda
de instrutores voluntários BB. Atualmente na décima turma, acumula 200
alunas treinadas e alcança 100% de colocação.
“O sentimento de solidariedade materializado em ações voluntárias é
uma tradição dos funcionários do Banco, o que tem contribuído para a
erradicação da extrema pobreza no País”, diz o gerente geral da Unidade
Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Santos Nogueira. ó

INCLUSÃO DIGITAL

Informática
para todos
O uso do computador e da Internet é tão necessário quanto saber ler e
escrever. Porém, nem todos os brasileiros sabem utilizá-los ou têm acesso
a esses meios. Pensando nisso, em 2004, o BB e a Fundação Banco do
Brasil (FBB) criaram Programas de Inclusão Digital, para oferecer o acesso aos meios digitais em comunidades de baixa renda.
“O Programa de Inclusão Digital do BB teve como foco a implantação
de Telecentros comunitários e o apoio a entidades, promovendo o fortalecimento da cidadania”, explica o Diretor de Tecnologia do BB, Luiz Henrique Guimarães de Freitas.
Nesses sete anos, o Programa alcançou 879 municípios de todos os
Estados brasileiros, com mais de 40 mil computadores doados. As Estações
Digitais da FBB também estão espalhadas por todo o País, com 348 unidades em 194 municípios.
Um dos destaques é o Programa Beija Flor, parceria com a Secretaria de
Estado da Aquicultura e Pesca de Santa Catarina, em que 148 Telecentros
já foram instalados, beneficiando mais de 15 mil pessoas, com previsão de
destinar mais sete mil computadores para a ampliação da rede na região.

Fusão
Em abril, houve a fusão dos programas para a maior integração das ações,
além de reforçar o caráter social. “Queremos proporcionar às comunidades
condições favoráveis para serem protagonistas da transformação que desejam em suas vidas, estreitando o relacionamento com a sociedade e os públicos na construção de um País sem miséria”, destaca o gerente Geral da
Unidade Desenvolvimento Sustentável, Rodrigo Santos Nogueira.
No novo desenho, a Fundação Banco do Brasil será responsável pela gestão e integração dos espaços de inclusão digital, que antes eram
administrados de forma autônoma pelo BB (Telecentros) e pela FBB
(Estações Digitais).
O BB decide sobre a doação dos computadores substituídos, por
terem finalizado sua vida útil no banco, às entidades que apresentem
a capacidade de promover o alcance dos objetivos sociais dos espaços
digitais, para que o espaço se perpetue e seja parte integrante e ativa
no dia a dia da comunidade. ó

Mais de

40

mil

computadores doados

879
municípios contam
com o Programa

348
Estações Digitais em
194 municípios

15

mil

pessoas beneﬁciadas
com os Telecentros
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O Banco do
crédito para o
desenvolvimento
O Banco do Brasil
oferece um
portfólio completo
de soluções
em crédito que
possibilita o
crescimento
sustentável e
competitivo
das empresas
que apoia
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Há mais de dois séculos o BB mantém
papel fundamental no desenvolvimento do
Brasil. Ao longo deste período, participou
da indução do crédito em diversos ciclos
produtivos da economia, como os do café
e o da borracha. O crescimento e desenvolvimento do País é algo que está intrinsecamente ligado à história e à atuação do
BB, em especial no atual momento e nos
próximos anos, com a Copa do Mundo, as
Olimpíadas e a exploração do Pré-Sal, expõe Allan Simões Toledo, vice-presidente
de Atacado, Negócios Internacionais e
Private Bank. “O cenário que vivenciamos
hoje no País, com o aumento contínuo da
renda do trabalhador, queda dos níveis de
desemprego e crescimento da relação crédito/PIB, é extremamente favorável para o
investimento de longo prazo e sustentável”,
explica o vice-presidente.
Para o Banco do Brasil, investir no País é mais que uma oportunidade de negócio, é o exercício de sua vocação, e é
por isso que o BB tem atuado para garantir o crédito para o investimento apoiando desde o microempresário até grandes
projetos de investimento.

Atuação
Uma das frentes de atuação do BB na
concessão de crédito que tem ganhado
destaque é a indústria naval. O Banco
mantém na cidade do Rio de Janeiro/RJ
uma agência especializada para atender
o setor com crédito na ordem de R$ 3,9
bilhões destinados à indústria naval. Por
trás desses números está uma área do BB
apta a identificar e prospectar operações
de crédito não padronizadas e oferecer
soluções adequadas às necessidades específicas dos clientes.
O BB também apoia o setor naval através do Fundo da Marinha Mercante. Somente no primeiro semestre de 2011 foi
financiada a construção de 48 embarcações e três estaleiros por meio do Fundo,

com valor total financiado no montante
de R$ 3,1 bilhões. Com isso, o volume de
projetos financiados corresponde a
R$ 4,3 bilhões, evolução de 410% em relação ao mesmo período de 2010.
O Banco do Brasil é o agente financeiro do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO. O Fundo
foi criado em 1989 pelo Governo Federal
e tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social da região Centro-Oeste, mediante financiamentos direcionados às atividades produtivas, voltados aos setores econômicos
industrial, agroindustrial, agropecuário,
mineral, turístico, comercial e de serviços.
No primeiro semestre de 2011, o BB
financiou R$ 2,2 bilhões em 35 mil operações com recursos do FCO e atendeu
a 463 municípios da região. Esse número
representa incremento de 27,6% em relação ao primeiro semestre de 2010.
Destaca-se o fato de que 86,6% desse total beneficiaram tomadores de micro/
míni e pequeno porte.
O BB permanece entre os líderes no
repasse de recursos do BNDES. Até abril,
o Banco registrou no Ranking Global de
repasses de recursos um market share de

18,3% e um total de R$ 4,3 bilhões desembolsados. Os desembolsos efetuados com
Cartão BNDES até abril atingiram R$ 1,1
bilhão, representando 59,4% de participação no mercado. Na modalidade Finame,
o Banco do Brasil desembolsou R$ 1,9
bilhão, correspondentes a 43,4% do total
de recursos do BNDES liberados pelo
Banco até abril.
Os fundos repassados com recursos
do BNDES atendem empresas que buscam financiamentos de longo prazo para
projetos de implantação, ampliação, recuperação ou modernização de ativos.
Além disso, também é possível o financiamento para aquisição de máquinas,
equipamentos e capital de giro associado
ao investimento.
Ainda com relação ao crédito, o BB
adota em todo financiamento na modalidade Project Finance critérios socioambientais na avaliação do estudo de limite
de crédito a empresas com receita operacional líquida atual ou projetada superior
a R$ 50 milhões e a projetos de investimento com valor financiado pelo BB igual
ou superior a R$ 2,5 milhões. Além disso,
o BB aplica os Princípios do Equador (veja quadro) na avaliação das concessões.

Princípios do Equador*
SETOR

NÍVEL
DE RISCO

VALOR
FINANCIADO

200
PÚBLICO

ENERGIA

QUANTIDADE
DE PROJETOS

1

Baixo

milhões

projeto

Médio

215

2

milhões

projetos

* Os Princípios do Equador são um conjunto de critérios de responsabilidade socioambiental aplicáveis a projetos
de investimento que utilizam, como referência, os padrões de desempenho em sustentabilidade social e ambiental
da International Finance Corporation (IFC) e do Banco Mundial. Concessões no 1º semestre de 2011
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Private Equity & Venture Capital
A indústria de Private Equity & Venture Capital caracteriza-se pelo investimento em empresas com elevado potencial de crescimento e alta expectativa de
retorno no médio e longo prazo envolvendo a participação ativa na gestão estratégica das companhias investidas. Os
recursos são aplicados via fundos fechados de investimentos com prazo de duração que tem, em média, de 10 a 12 anos
por meio da aquisição de participações
acionárias minoritárias ou majoritárias.
O BB Banco de Investimentos é quotista atuante nas deliberações de 13 Fundos, sendo dez Fundos de Investimento
em Participações e três Fundos Mútuos
de Investimento em Empresas Emergentes, realizando investimentos em diversas
regiões do País. Exemplo disto é a atuação do BB em Santa Catarina, na cidade
de Itapoá, onde o Banco coordena o

Private Equity no Porto de Itapoá. O Porto tem capacidade instalada inicial para
movimentar cerca de 300 mil contêineres
por ano e foi concebido para ser referência de produtividade e segurança entre
os portos brasileiros. Além disso, deve
receber grandes navios do exterior para
redistribuir a carga para outros portos do
Brasil e da América do Sul, em especial
dos países da Argentina e Uruguai.
“A indústria de Private Equity & Venture Capital tem alcançado crescente
destaque não só para investimentos nas
áreas de infraestrutura, mas também de
inovação e tecnologia. Além disso, os
investimentos para a Copa do Mundo de
2014 e as Olímpiadas de 2016, no Rio de
Janeiro/RJ, contarão com capital dessa
indústria”, afirma Ivan Monteiro, vicepresidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores.

MPE

No atendimento às micro e pequenas
empresas, o Banco do Brasil manteve-se
como principal parceiro do segmento. Ao
ﬁnal de junho de 2011, o BB possuía 2
milhões de clientes micro e pequenas
empresas e tem direcionado esforços
para o desenvolvimento de soluções para
o melhor atendimento a este segmento.

22 | Conexão BB

A prestação de serviços de consultoria de investimento pelo BB contempla,
dentre outras funções, a prospecção/originação de oportunidades de investimento para os fundos, a análise das oportunidades de investimentos/desinvestimentos em conjunto com os gestores e o
acompanhamento do desempenho dos
ativos investidos.
“A atuação do BB no mercado de Private Equity, na qualidade de investidor
ou de assessor, possibilita não somente
o incremento de negócios de mercado
de capitais, como, de forma mais ampla, atuar como um dos principais indutores de desenvolvimento nos mais
diversos segmentos da economia, cumprindo sua missão institucional de promover o desenvolvimento sustentável
do Brasil”, complementa o vice-presidente Ivan Monteiro. ó

Parceiro das Micro e
Pequenas Empresas

O saldo das operações para MPE foi de
R$ 59,9 bilhões, incremento de 14,7%
em relação a junho de 2010. Vale
ressaltar a destinação de R$ 42,6 bilhões
para capital de giro, que representou
crescimento de 11,6% em relação a junho
de 2010. Destaca-se a linha de crédito BB
Giro Empresa Flex, que atingiu o saldo de

R$ 12,3 bilhões, correspondendo a 28,8%
da carteira de capital de giro. Além disso,
as operações de investimento destinadas
às microempresas atingiram R$ 2,4
bilhões e para as pequenas empresas
R$ 8,1 bilhões.

NEGÓCIOS

Microcrédito
Produtivo Orientado
A partir de setembro, os clientes microempreendedores do Banco do Brasil contarão com o Microcrédito Produtivo
Orientado (MPO), crédito concedido ao
atendimento de necessidades financeiras
de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividade produtiva de pequeno
porte. A metodologia de concessão de crédito baseia-se no relacionamento direto
com os empreendedores no local em que
é promovida a atividade econômica.
O BB irá operar por meio da rede de
agências, com funcionários treinados e
preparados para orientar o empreendedor sobre o planejamento do negócio e
na definição das necessidades de crédito voltadas para o desenvolvimento do
empreendimento.
O caso de maior destaque de utilização do microcrédito é o idealizado pelo
economista bengalês Muhammad Yunus,
vencedor do Prêmio Nobel da Paz em
2006. As pesquisas realizadas por Yunus
tiveram como consequência a fundação
do Banco Grameen, constituindo-se em
uma das instituições de microcrédito
mais conhecidas no mundo.

Em maio de 2011, o Banco do Brasil
assinou com o Yunus Centre um documento de intenções visando à convergência de esforços para estimular
o acesso ao microcrédito no Brasil.

Com essa estratégia
prevemos ampliar o
acesso ao crédito e
a serviços bancários,
bem como estimular
a formalização de
empreendimentos
RODRIGO SANTOS NOGUEIRA
Gerente Geral da Unidade
Desenvolvimento Sustentável

Em todo o Brasil
Segundo o gerente geral da Unidade
Desenvolvimento Sustentável do Banco
do Brasil, Rodrigo Santos Nogueira, a estratégia do MPO terá abrangência nacio-

nal com enfoque no meio urbano. “A atuação é voltada para o atendimento de
empreendedores formais e informais, inclusive microempresas e empreendedores
individuais – EI. Com essa estratégia prevemos ampliar o acesso ao crédito e a
serviços bancários, bem como estimular
a formalização de empreendimentos”, diz.
Atualmente, de acordo com a legislação, o BB aplica 2% dos depósitos à vista
captados pela instituição em microcrédito de consumo. “A partir de agora, destinaremos no mínimo 80% desses recursos ao microcrédito produtivo orientado”, explica Nogueira.
Para atender a demanda dos microempreendedores, o BB já treinou cerca de 2.000
funcionários em sala de aula e mais de
16.000 em cursos a distância. “A expectativa
para 2012 é capacitar em sala de aula pelo
menos um funcionário por agência em todo
o País. Os cursos têm o objetivo de oferecer
conceitos básicos sobre a questão do microcrédito no Brasil e no mundo, como também aspectos teóricos ligados a microfinanças”, revela o diretor Gestão de Pessoas do
Banco do Brasil, Amauri Niehues. ó
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BB e Mapfre: uma nova
geração de seguros
União entre Banco do Brasil e Mapfre cria um dos maiores grupos seguradores
do País. Com a parceria, BB amplia arrecadação e market share
Desde 1º de junho de 2011, o Banco do
Brasil e a Mapfre atuam de forma unificada,
constituindo um dos maiores grupos em
arrecadação de prêmios de seguros do
mercado brasileiro. O negócio resultou em
duas holdings, uma para as áreas de seguro
de vida, imobiliário e rural, a BB Mapfre
SH1, e outra para os seguros de veículos e
ramos elementares, a Mapfre BB SH2.
Ao aliar as marcas BB e Mapfre e seus
pontos fortes de qualidade, força de vendas especializada, reconhecimento e capilaridade na distribuição, a parceria
trará sinergias positivas diante do objetivo de expansão e diversificação dos
negócios do Banco e favorecerá o aumento da participação do resultado da seguridade no lucro do Conglomerado BB.
De acordo com a Superintendência de
Seguros Privados (Susep), os prêmios emitidos pelo mercado segurador brasileiro
somaram R$ 24,6 bilhões até maio deste
ano, crescimento de 16,9% em comparação
ao mesmo período do ano passado. É um
segmento de negócio em ascensão no Brasil do qual, considerando-se o volume de
prêmios arrecadados, o Grupo Segurador
24 | Conexão BB

Banco do Brasil e Mapfre torna-se líder no
ramo de Pessoas e ocupa a 2ª posição no
ranking de automóveis e demais seguros.
A participação do BB no mercado de
seguros, previdência aberta e capitalização era de 16,5%. Em decorrência da parceria realizada com a Mapfre, a participação do Grupo Segurador Banco do
Brasil e Mapfre passa para 20,3%, segundo dados da Susep de maio de 2011.

Estratégia
“Nossa estratégia é clara e bem definida.
Queremos ampliar a participação da seguridade no resultado do Conglomerado e,
para isso, o Banco do Brasil tem investido
de maneira consistente na reestruturação
da área e na reorganização societária das
coligadas, consolidando e criando novas
parcerias”, afirma o vice-presidente de Negócios de Varejo, Paulo Rogério Caffarelli.

Grandes sinergias1
PESSOAS

Vida e
Acidentes Pessoais

AUTOMÓVEIS

DANOS

Ramos Elementares

1

Aumento da
participação no
mercado de
11,5% para 18,1%

Passa a ocupar a
1ª posição no
ranking (apenas
BB 4ª posição)

Faturamento
acumulado
R$ 1,4 bilhão

Aumento da
participação no
mercado de
7,3% para 15,9%

Passa a ocupar
a 2ª posição no
ranking (apenas
BB 6ª posição)

Faturamento
acumulado
R$ 1,3 bilhão

Aumento da
participação no
mercado de
4,4% para 12,7%

Passa a ocupar
a 2ª posição no
ranking (apenas
BB 6ª posição)

Faturamento
acumulado
R$ 854 milhões

Rankings de Participação de Mercado, data base maio de 2011

Destaques
Operacionais
BB Mapfre SH1 ( junho de 2011)

Estratégia da Seguridade
Concluir
reorganização
societária

15.277

4.618

(mil)

(R$ millhões)

Vidas Seguradas

Volume da
Carteira
Administrada

64,7%
Participação de
Mercado
ramo Rural

18,6%

1º

1º

Participação
de Mercado
ramo Vida

Ranking
Rural

Ranking
Vida

Mapfre BB SH2 ( junho de 2011)

Ampliar participação
de Seguridade no
resultado do BB

O processo de reorganização societária nas empresas de seguridade, previdência aberta e capitalização foi iniciado
em 2009. Desde então, novos negócios
foram traçados com parceiros tais como
a Principal Financial Group, no ramo de
previdência complementar, o Grupo
Icatu, na capitalização, além da Mapfre
em seguros gerais.

Ampliar receitas e reduzir
custos por meio de
parcerias estratégicas

A estratégia já apresenta frutos positivos. No primeiro semestre de 2011, o resultado de seguridade somou R$ 772,6
milhões, crescimento de 29,3% sobre igual
período de 2010 e que representa 12,6%
do lucro recorrente do Conglomerado.
Até o final de 2013, a meta é que a participação dos negócios de seguridade alcance 24% do resultado recorrente do BB. ó

Configuração societária Grupo Segurador
Banco do Brasil e MAPFRE

2.366

2.656

(mil)

(R$ millhões)

Frota

Volume da
Carteira
Administrada

89,1%

14,7%

2º

Participação
de Mercado

Ranking
Prêmio Retido

Índice de
Retenção da
Carteira

Brasilcap ( junho de 2011)

3.607

4.669

(mil)

(R$ milhões)

Quantidade
de Títulos
(exceto Incentivo)

Volume da
Carteira
Administrada

21.764

23,5%

24,1%

Participação
de Mercado
Arrecadação

Participação
de Mercado
Reservas

(R$ mil)
Montante
de Prêmios
Distribuídos

1º

1º

Ranking
Arrecadação

Ranking
Reservas

4.388
Quantidade
de Títulos
Premiados

Brasilprev ( junho de 2011)
BB Mapfre
SH1

BB Mapfre

Vida / Rural / Imobiliário
Aliança do Brasil
Mapfre VC Vida
Vida Seguradora

ON

49,99%

50,01%

K Total

74,99%

25,01%

8,4%

2.203

43.226

Índice de
Resgates

(mil)

(R$ milhões)

Contratos
Ativos

Volume da
Carteira
Administrada

22,6% 17,9%
Veículos / Danos
Patrimoniais

Mapfre BB
SH2

Mapfre VC Seguradora
Mares Riscos Especiais
Brasilveículos
Aliança do Brasil Seguros

BB

Mapfre

ON

49%

51%

K Total

50%

50%

Participação
de Mercado
Arrecadação

Participação
de Mercado
Reservas

2º

3°

Ranking
Arrecadação

Ranking
Reservas

Os rankings de Participação de Mercado são disponibilizados pela
Susep e tal posição tem como data base o mês de maio de 2011
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BB lança novidades
em cartões
Com uma base de 84,7 milhões de cartões emitidos até o final de junho de 2011,
o Banco do Brasil possui 21,1% de participação de mercado em faturamento de
cartões de débito e crédito.
É importante notar que, em 12 meses,
o volume de faturamento em cartões do
Banco do Brasil cresceu 28,5%, enquanto
o crescimento do mercado ficou entre
23% e 24%, o que confirma a solidez e a
competitividade do BB no segmento, diz
Paulo Rogério Caffarelli, vice-presidente
de Negócios de Varejo.
A expansão dos negócios com cartões
reflete a percepção do BB de que o diferencial nesse mercado se dá nos detalhes.
Diante disso, o Banco procura criar atributos e diferenciais próprios, como, por
exemplo, o cartão Visa Travel Money, um
cartão pré-pago emitido em dólares
americanos ou em Euros, para utilização
em compras no Exterior; o cartão de
agronegócio que além das funções débito, crédito e bancária, oferece também a
função financiamento rural; e o cartão
BNDES, voltado para micro, pequenas e
médias empresas, do qual o BB possui
66% dos cartões emitidos no mercado.
A postura inovadora do BB no lançamento de seus cartões também pode ser
observada na oferta de cartões persona26 | Conexão BB

lizados nos quais o cliente pode escolher
a imagem que será impressa em seu
Ourocard ou no Ourocard Bônus Celular, com o qual o cliente pode usufruir do
benef ício de transformar a anuidade e
parte de suas despesas no cartão em créditos para recarga no celular pré-pago.
Com isso, o BB aproxima-se cada vez
mais de seus clientes e é reconhecido pela qualidade e modernidade. No primeiro semestre de 2011, o cartão Ourocard
foi eleito como o preferido dos brasileiros, segundo pesquisa Cardmonitor/
Instituto Medida Certa, realizada entre
dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
Também foi eleito o melhor cartão de
crédito (Força da Marca) pela pesquisa
CVA Solutions, realizada em fevereiro e
março de 2011.
“Os negócios de cartões são uma importante frente para a diversificação de
receitas e tem mostrado crescimento
significativo. No primeiro semestre de
2011, as rendas de tarifas com cartões
de débito e crédito somaram R$ 1,8 bilhão, o que representa 21,7% do total.
Comparativamente ao mesmo período
de 2010, isso significa crescimento de
23,1% e incremento na participação total das receitas com tarifas de 230 pontos base”, aponta Caffarelli.

De olho no potencial de expansão do
mercado de cartões, Banco do Brasil,
Bradesco e Caixa Econômica Federal se
uniram a fim de desenvolver um novo
modelo de negócios no mercado brasileiro de cartões: a criação da primeira
bandeira de cartões genuinamente brasileira, a Elo. Com a parceria, as instituições envolvidas agregam sinergias e compartilham decisões e estratégias.
Firmada em abril de 2010, a parceira
avançou de forma consistente no primeiro semestre de 2011. Em março, BB e
Bradesco assinaram Memorando de Entendimentos para o desenvolvimento e
integração de negócios conjuntos com
destaque para a constituição da Elo Participações que tem a função de integrar
e gerenciar os negócios da parceria.

BB inicia venda do Ourocard Elo
O Banco do Brasil iniciou a comercialização do cartão Ourocard Elo em abril
de 2011. Trata-se de um cartão múltiplo
de abrangência nacional, com uma das
menores anuidades do mercado e que
traz a “brasilidade” como atributo principal. Suas principais características são
a segurança proporcionada pelo chip,
pagamento de contas na função crédito,
pagamento mínimo de fatura e pontua-

ção no Programa de Relacionamento do
BB (Ponto Pra Você).
Outro ponto bastante interessante do
Ourocard Elo é que, além de contribuir
para elevar a participação do BB no mercado de cartões, o produto contribui para o processo de bancarização no Brasil.
De acordo com o vice-presidente de
Negócios de Varejo, Paulo Caffarelli, um
dos benefícios da criação da bandeira é o
não pagamento de royalties às bandeiras
internacionais em transações feitas com
cartões de crédito no País. “Se considerarmos que em toda a esteira de produção de
um financiamento ou de utilização de um
cartão de crédito não haverá, com o Elo,
a necessidade de dependermos das bandeiras internacionais, teremos condições
de evitar o envio para o exterior de quase
R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos, só
com o não pagamento dos royalties às
bandeiras estrangeiras”, afirma o
vice-presidente. “A intenção é concentrar
os esforços de venda do Elo para aqueles
que usam o plástico apenas para os pagamentos locais, correntistas e não correntistas do BB”, conclui Caffarelli.
A bandeira Elo nasce com a meta de alcançar 15% do mercado total em faturamento de cartões até 2015. Trata-se de um mercado que tem muito espaço para crescer. ó

Faturamento de cartões
63,6

(R$ bilhões)
49,5

28,5%

1S10

1S11
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NO EXTERIOR

EUROBANK

Cerca de 12 meses
após o anúncio da primeira aquisição
no Exterior, o BB assinou o contrato
de compra do banco norte-americano
EuroBank. O negócio, já autorizado pelo
Banco Central do Brasil e em fase de
aprovação pelos reguladores daquele
país, permitirá uma atuação mais
intensa do BB no mercado de varejo dos
EUA. Com isso, o BB fortalece uma
frente importante em sua atuação
internacional. “Os Estados Unidos são
hoje o país com o maior contingente de
imigrantes brasileiros, cerca de 1,5
milhão. É este público que queremos
priorizar e atender, com a qualidade e
reconhecimento conquistados pelo BB
no Brasil e em outros países, tais como
o Japão”, aﬁrma o vice-presidente, Allan
Toledo. O EuroBank foi fundado em 1991
e encerrou o ano de 2010 com ativos de
US$ 102,1 milhões e uma carteira de
crédito de US$ 74,8 milhões. O banco
possui três agências no Estado da
Flórida, uma base de aproximadamente
1,3 mil clientes e 1,8 mil contas. O Banco
do Brasil deve expandir ainda mais sua
atuação nos Estados Unidos e, nos
próximos cinco anos, pretende abrir
cerca de 20 agências em regiões com
forte concentração de brasileiros tais
como Nova Iorque, Nova Jérsei e
Massachusetts, além da Flórida.

Do Brasil
para o mundo
Banco do Brasil
reforça estratégia de
internacionalização

Estados
Unidos

BANCO PATAGONIA A aquisição do controle acionário do Banco
Patagonia conﬁrma a priorização da América do Sul como mercado para
expansão da atuação do BB. De fato, o comércio exterior Brasil-Argentina
cresceu cerca de 70% nos últimos quatro anos. Além disso, o país possui um
alto número de empresas brasileiras com operações locais e intensa
presença de turistas ou residentes brasileiros. Segundo o Banco Central da
Argentina (posição março de 2011), o Banco Patagonia é o 11º maior da
Argentina em ativos, com ARS 14,9 bilhões (equivalente a R$ 5,9 bilhões) e
possui 145 agências em todo o país, tendo sua atuação destacada no
segmento de pessoas físicas, contas-salário e crédito para pequenas e
microempresas. Com a aquisição do Banco Patagonia, o BB visa reforçar sua
atuação nos negócios de atacado, mantendo a atuação no varejo. A
operação com o Banco Patagonia foi autorizada pelos órgãos reguladores
do Brasil e Argentina e, com a Oferta Pública de Ações, prevista para ocorrer
nos próximos meses, o BB está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
aumentar sua participação no banco argentino para até 75%. Atualmente, o
Banco do Brasil detém 51% de participação acionária na instituição.
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Argentina

Maior instituição financeira da América Latina em termos de ativos, R$ 904
bilhões ao final de junho de 2011, o
Banco do Brasil tem direcionado esforços
nos últimos anos para ampliar sua presença internacional e, nesse sentido, importantes passos foram dados a partir da
aquisição do controle acionário do Banco Patagonia, operação concretizada em
abril de 2011, e do anúncio da compra do
banco norte-americano EuroBank, ocorrido no mesmo mês.

A compra dessas instituições faz parte
da estratégia de internacionalização do
Banco do Brasil, que é respaldada pela
análise de oportunidades no mercado externo e que tem como base três princípios:
a) estar presente onde estão as empresas
brasileiras, acompanhando o forte movimento de internacionalização dessas companhias; b) estar onde estão os brasileiros
no exterior (turistas ou residentes); e c)
estar presente nos países onde o Brasil
possui um forte relacionamento comercial, tendo em vista o intenso fluxo de
comércio do Brasil com o mundo.
“Com as aquisições no exterior, o BB
aumenta a capilaridade de sua rede e a
oferta de produtos e serviços, além de
operar em novos nichos”, diz o vice-

presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank, Allan Simões
Toledo. “A internacionalização permite
o conhecimento de novos mercados e
traz benef ícios aos brasileiros e empresas no exterior, bem como aqueles que
desejam investir no Brasil”, reforça o
vice-presidente.
O Banco do Brasil é a instituição financeira nacional com maior participação no exterior, contando com 47 unidades em 23 países. A aquisição do
controle acionário do Banco Patagonia
foi a primeira iniciativa do BB de compra de instituições financeiras no exterior. Até então, o Banco operava em
outros países por meio de agências, escritórios e subsidiárias integrais. ó

Em março de 2011, o Japão foi atingido por um
intenso terremoto seguido de um tsunami
que assolaram o nordeste do país. Com forte
atuação naquele país, o BB tomou medidas
para auxiliar aquela comunidade e,
especialmente, os brasileiros que vivem
naquele país, por meio de ações em parceria
com a Embaixada do Brasil e o Conselho de
Representantes de Brasileiros no Exterior.
Isentou a cobrança da tarifa de liquidação e de
envio de remessas de dinheiro para clientes
nas províncias atingidas, fez coleta de roupas,
alimentos, brinquedos e material escolar nas
sete agências japonesas, apoiando as
entidades representativas na assistência aos
desabrigados. Desde 1972, o BB está presente
no Japão. O Banco conta com agências em
Tóquio, Hamamatsu, Nagoya, Gunma, Ibaraki,
Nagano e Gifu, onde trabalham 166
colaboradores, 11 deles expatriados. Possui
aproximadamente 125 mil clientes. “Com
minha conta no BB Tóquio sempre recebi um
atendimento diferenciado. Utilizo a Poupança
Ouro (Dólar/Iene) e efetuo remessas
esporadicamente. O maior mérito de ser
correntista é a segurança que sinto em
depositar meu dinheiro, mesmo nas épocas de
instabilidade”, aﬁrmou Shunsuke Furuya,
cliente desde 1997. “Mesmo nos momentos
mais difíceis, as portas das nossas agências
estiveram sempre abertas para assistir nossos
clientes” aﬁrma o gerente regional do Bloco
Ásia e Oceania, José Luis Prola Salinas. É essa
credibilidade que o BB transmite há 40 anos
no Japão e quer estender para outros países.

Japão

ATENDIMENTO PERSONALIZADO
O BB oferece à comunidade japonesa, no Brasil, salas de
atendimento especiais, chamadas Espaços Nipo-Brasileiros, que
disponibilizam serviços e informações gerais em português e em
japonês. Elas ﬁcam localizadas nas cidades de Londrina/PR, São José
dos Campos/SP, Marília/SP, Mogi das Cruzes/SP e Campo Grande/MS
e no bairro da Liberdade, na capital paulista. “O BB sempre esteve
presente em vários momentos de minha vida. Além do aspecto
ﬁnanceiro, ele foi uma ponte que ampliou meus horizontes
culturais e proﬁssionais. Foi por meio dele que tive oportunidade de
encontrar pessoas, empresas e instituições”, diz Shunsuke Furuya.
Fotógrafo proﬁssional, Furuya desembarcou em Fernando de
Noronha/PE em 1978. Daí em diante, visitou outros Estados
brasileiros, sempre com interesse sobre a sociedade nipo-brasileira.
Para conhecer os produtos e serviços do BB para as pessoas físicas e
jurídicas no Brasil e no Japão, acesse bb.com.br/japan.
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Principais Indicadores
INDICADORES FINANCEIROS
Lucro Líquido

Ativos Totais

Carteira de Crédito(1)

(R$ bilhões)

(R$ bilhões)

(R$ bilhões)

26,1

24,7

25,8

19,5

24,6

24,6

24,9

Pessoa Física

Agronegócios

Exterior

811,2
755,7

708,5

ROE recorrente (%)
Proventos Distribuídos

Pessoa Jurídica

11,7
521,3

10,1

321,3

328,1

18,4
67,1

18,7
65,6

350,5
20,9
71,0

365,1
19,4
74,6

8,8
367,2
6,3

6,0

2,4

2,0

2006

2007

3,5

4,1

4,7

2008

2009

2010

2,1

2,5

1S10

1S11

2006

2007

2008

2009

2010

Jun/10

Jun/11

(R$ bilhões)

144,0

148,7

157,5

163,7

Dez/09

Mar/10

Jun/10

Set/10

498,4
160,8

Free Float

(R$ bilhões)

(%)

589,0
519,0
142,2

510,6

260,6

91,1

72,3

270,8

337,6

376,9

54,6

50,4

Demais

192,9

166,6

39,3

36,1

362,0

2006

350,5

75,7

20,9

26,1
81,5

71,0
113,1

176,4

Dez/10

122,6
101,1
191,2
157,5

Jun/10

Jun/11

9,7

14,8

24,3

344,0

21,5

21,8

10,2

10,0

30,4

30,5

12,9

14,0
21,9

19,6

29,9

396,2
20,8

8,9
17,5

16,5

7,6

49,3
158,8

23,0

Capital Estrangeiro

Captações no Mercado Aberto

208,1

388,2

Inclui carteira de crédito no país e no exterior,
garantias prestadas e TVM privados.

Patrimônio Líquido

Depósitos Totais

107,4

91,8

(1)

Captações

101,1

95,1

296,4

5,1

5,1

421,3

904,1

9,9

188,3

11,3

11,8

2008

2009

13,0

7,2

2007

2008

2009

2010

Jun/10

2006

Jun/11

2007

2008

2009

2010

Jun/10

Jun/11

2006

2007

Operações Vencidas há mais de 90 dias

Administração de Recursos de Terceiros(1)

Faturamento de Cartões

(%)

(R$ bilhões)

(R$ bilhões)

4,4

3,7

2010

Jun/10

Jun/11

3,7
3,2

3,2

3,4

3,2

421,4
372,3

INAD 90 SFN(1)
INAD 90 BB
2,5

3,3

88,6

316,2
2,7

2,7
2,4

111,2

354,4

246,3

2,3

66,2

220,1
2,0

63,6
49,5

50,5

182,7
38,6

2006
(1)

2007

2008

2009

Sistema Financeiro Nacional.

2010

Jun/10

Jun/11

2006
(1)

2007

2008

2009

2010

Jun/10

A partir de 2009 inclui 50% do Banco Votorantim.

Jun/11

2006

2007

2008

2009

2010

1S10

1S11

ecoeficiência

Dados Estruturais

Consumo de Papel

3.547

3.412

3.437

Consumo de Água – Edifícios Estratégicos

Consumo de Energia

(ton)

(m3)(1)

(TJh)

3.516
2.395

2.463

2.588

202.931

203.348

2.139
131.036
1.670

2007

2008

2009

2010

1S10

1.762
1.029

1S11

2007

2008

2009

2010

1S10

128.068

119.290
96.941

1.127

2007

1S11
(1)

2008

2009

2010

1S10

1S11

 partir de 2009, o BB passou a considerar no cálculo de água,
A
além dos edifícios sede (I, II e III), mais três edifícios: Sede IV,
CCT e Ed. Tancredo Neves, todos localizados em Brasília (DF).

Inventário de Emissões – CO2(1)
FONTE

2009

4.495 tCO2e (Álcool – 534,6 mil litros)
ESCOPO 1: Frota Veículos Própria de uso
(Gasolina – 2,6 milhões litros)
das dependências
(Diesel – Prejudicado)
ESCOPO 1: Geradores de Energia
ESCOPO 1: Biomassa
ESCOPO 2: Energia Adquirida

982 tCO2e (365,1 mil litros de óleo)
1.731 tCO2e
17.591 tCO2e

ESCOPO 3: Emissões indiretas

8.233 tCO2e (Viagens a Serviço - Aéreas)

(1)

Acreditamos que confiança se conquista com
transparência e que valores assim são essenciais
na hora de investir em uma empresa.
Banco do Brasil.
Um banco diferente que liga tudo isso.
Em mais de 200 anos fortalecemos nossos valores
para termos solidez e dar a você toda confiança
para investir e crescer junto com a gente.

Variação (%)

2010
4.850 tCO2e (Álcool – 500 mil litros)
(Gasolina – 2,38 milhões litros)
(Diesel – 243 mil litros)

8

1.221 tCO2e (477 mil litros de óleo)
1.596 tCO2e
29.767 tCO2e
22.294 tCO2e
(Viagens a Serviço – Aéreas)
(Viagens a Serviço – Terrestre)
(Transporte de Numerário)

24
(8)
69
171

 Processo de quantificação de emissões do Banco do Brasil está em constante aprimoramento. Incorporamos ao Relato GHG 2010 – Escopo 3 – mais duas fontes emissoras:
O
Transporte de Malote e Transporte Terrestre de Funcionários (a serviço), que não haviam sido contabilizadas em 2009.

Ratings Globais
Fitch Ratings
Individual
Curto Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Moody's
Fortaleza Financeira
Curto Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Dívida de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Local
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Standard & Poor's
Longo Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Estrangeira

Pontos de Atendimento(1)
Agências
Terminais de Autoatendimentos (próprios)
Funcionários
Clientes (mil)(2)
Contas Correntes (mil)
Estrutura de Capital
Índice de Basileia (%)
Nível I
Nível II
Produtividade (%)
Eficiência(3)
Cobertura(3)
Ações
Lucro Líquido por Ação (R$)(4)
VPA (R$)(4)
Preço/VPA (x)(4)
Preço/Lucro 12 Meses (x)
Payout (%)
Dividend Yield (%)
Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
Variação das Ações (%)
Estrutura Acionária (%)
União Federal
Previ
Free Float
BNDESPar
Participações de Mercado (%)
Ativos(5)
Depósitos(5)
Carteira de Crédito
Administração de Recursos de Terceiros(6)
Faturamento com Cartões(7)
ACC/ACE(8)
Câmbio Exportação(8)
Câmbio Importação(8)

2006

2007

2008

2009

2010

2T10

2T11

16.975
3.969
39.661
82.672
25.710

18.364
4.008
39.279
81.855
42.776
27.414

21.666
4.342
39.714
88.972
48.022
30.378

39.588
4.897
45.442
103.971
52.695
34.988

49.546
5.087
44.954
109.026
54.366
35.934

43.707
4.984
43.942
106.241
53.349
34.920

53.445
5.094
43.920
112.913
55.190
35.596

17,3
11,7
5,6

15,6
10,7
4,9

15,2
10,9
4,3

13,8
10,6
3,2

14,1
11,0
3,1

12,8
8,8
4,1

14,4
11,1
3,3

47,5
112,9

46,2
127,7

45,6
136,2

43,4
128,2

42,6
125,4

44,0
123,1

41,1
128,3

7,4
8,4
2,5
8,6
40,0
4,6
52,8
+65,8

3,2
9,8
3,1
14,9
40,0
2,7
75,3
+47,0

3,4
11,7
1,3
4,3
40,0
9,3
37,7
-49,1

4,0
14,1
2,1
7,5
40,0
5,3
76,3
+117,0

4,3
17,6
1,8
7,7
40,0
5,2
89,9
+12,7

1,1
15,3
1,6
5,7
40,0
1,7
63,3
-17,4

1,2
19,1
1,5
6,2
40,0
1,7
80,1
-5,2

68,7
11,4
14,8
5,0

67,1
10,7
19,6
2,6

65,6
10,4
21,5
2,5

65,3
10,4
21,8
2,4

59,2
10,4
30,4
0,0

59,2
10,4
30,4
0,0

59,1
10,4
30,5
0,0

16,8
21,4
16,5
19,1
15,7
31,2
26,5
23,8

15,6
21,3
16,0
18,3
16,8
32,7
26,6
24,2

17,2
22,2
17,1
20,7
19,2
28,2
27,9
24,7

22,0
26,5
20,1
21,1
20,3
34,7
31,1
25,4

20,8
24,3
19,8
21,2
20,7
33,6
31,0
24,0

21,2
26,3
20,1
22,3
20,3
31,0
31,9
24,9

20,9
26,0
19,6
22,0
21,1
33,9
29,5
22,2

(1) Inclui rede própria e correspondentes bancários. Desde 2009 inclui também a rede compartilhada; (2) Composto pelos correntistas, poupadores e beneficiários do INSS; (3) Não inclui itens
extraordinários. Para 2T10 e 2T11, indicador acumulado em 12 meses; (4) Séries ajustadas considerando o split das ações (1:3) ocorrido no segundo trimestre de 2007; (5) Relatório 50 Maiores
do Banco Central do Brasil: consolidado bancário I+II excluído BNDES. Para 2T11, dados de março de 2011; (6) Dados da ANBID. Não inclui dados do BV. Para 2T11, dados de março de 2011;
(7) Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs); (8) Fonte: Banco Central do Brasil.
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ecoeficiência

Dados Estruturais

Consumo de Papel

3.547

3.412

3.437

Consumo de Água – Edifícios Estratégicos

Consumo de Energia

(ton)

(m3)(1)

(TJh)

3.516
2.395

2.463

2.588

202.931

203.348

2.139
131.036
1.670

2007

2008

2009

2010

1S10

1.762
1.029

1S11

2007

2008

2009

2010

1S10

128.068

119.290
96.941

1.127

2007

1S11
(1)

2008

2009

2010

1S10

1S11

 partir de 2009, o BB passou a considerar no cálculo de água,
A
além dos edifícios sede (I, II e III), mais três edifícios: Sede IV,
CCT e Ed. Tancredo Neves, todos localizados em Brasília (DF).

Inventário de Emissões – CO2(1)
FONTE

2009

4.495 tCO2e (Álcool – 534,6 mil litros)
ESCOPO 1: Frota Veículos Própria de uso
(Gasolina – 2,6 milhões litros)
das dependências
(Diesel – Prejudicado)
ESCOPO 1: Geradores de Energia
ESCOPO 1: Biomassa
ESCOPO 2: Energia Adquirida

982 tCO2e (365,1 mil litros de óleo)
1.731 tCO2e
17.591 tCO2e

ESCOPO 3: Emissões indiretas

8.233 tCO2e (Viagens a Serviço - Aéreas)

(1)

Acreditamos que confiança se conquista com
transparência e que valores assim são essenciais
na hora de investir em uma empresa.
Banco do Brasil.
Um banco diferente que liga tudo isso.
Em mais de 200 anos fortalecemos nossos valores
para termos solidez e dar a você toda confiança
para investir e crescer junto com a gente.

Variação (%)

2010
4.850 tCO2e (Álcool – 500 mil litros)
(Gasolina – 2,38 milhões litros)
(Diesel – 243 mil litros)

8

1.221 tCO2e (477 mil litros de óleo)
1.596 tCO2e
29.767 tCO2e
22.294 tCO2e
(Viagens a Serviço – Aéreas)
(Viagens a Serviço – Terrestre)
(Transporte de Numerário)

24
(8)
69
171

 Processo de quantificação de emissões do Banco do Brasil está em constante aprimoramento. Incorporamos ao Relato GHG 2010 – Escopo 3 – mais duas fontes emissoras:
O
Transporte de Malote e Transporte Terrestre de Funcionários (a serviço), que não haviam sido contabilizadas em 2009.

Ratings Globais
Fitch Ratings
Individual
Curto Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Moody's
Fortaleza Financeira
Curto Prazo em Moeda Local
Curto Prazo em Moeda Estrangeira
Dívida de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Local
Depósitos de Longo Prazo em Moeda Estrangeira
Curto Prazo Nacional
Longo Prazo Nacional
Standard & Poor's
Longo Prazo em Moeda Local
Longo Prazo em Moeda Estrangeira

Pontos de Atendimento(1)
Agências
Terminais de Autoatendimentos (próprios)
Funcionários
Clientes (mil)(2)
Contas Correntes (mil)
Estrutura de Capital
Índice de Basileia (%)
Nível I
Nível II
Produtividade (%)
Eficiência(3)
Cobertura(3)
Ações
Lucro Líquido por Ação (R$)(4)
VPA (R$)(4)
Preço/VPA (x)(4)
Preço/Lucro 12 Meses (x)
Payout (%)
Dividend Yield (%)
Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
Variação das Ações (%)
Estrutura Acionária (%)
União Federal
Previ
Free Float
BNDESPar
Participações de Mercado (%)
Ativos(5)
Depósitos(5)
Carteira de Crédito
Administração de Recursos de Terceiros(6)
Faturamento com Cartões(7)
ACC/ACE(8)
Câmbio Exportação(8)
Câmbio Importação(8)

2006

2007

2008

2009

2010

2T10

2T11

16.975
3.969
39.661
82.672
25.710

18.364
4.008
39.279
81.855
42.776
27.414

21.666
4.342
39.714
88.972
48.022
30.378

39.588
4.897
45.442
103.971
52.695
34.988

49.546
5.087
44.954
109.026
54.366
35.934

43.707
4.984
43.942
106.241
53.349
34.920

53.445
5.094
43.920
112.913
55.190
35.596

17,3
11,7
5,6

15,6
10,7
4,9

15,2
10,9
4,3

13,8
10,6
3,2

14,1
11,0
3,1

12,8
8,8
4,1

14,4
11,1
3,3

47,5
112,9

46,2
127,7

45,6
136,2

43,4
128,2

42,6
125,4

44,0
123,1

41,1
128,3

7,4
8,4
2,5
8,6
40,0
4,6
52,8
+65,8

3,2
9,8
3,1
14,9
40,0
2,7
75,3
+47,0

3,4
11,7
1,3
4,3
40,0
9,3
37,7
-49,1

4,0
14,1
2,1
7,5
40,0
5,3
76,3
+117,0

4,3
17,6
1,8
7,7
40,0
5,2
89,9
+12,7

1,1
15,3
1,6
5,7
40,0
1,7
63,3
-17,4

1,2
19,1
1,5
6,2
40,0
1,7
80,1
-5,2

68,7
11,4
14,8
5,0

67,1
10,7
19,6
2,6

65,6
10,4
21,5
2,5

65,3
10,4
21,8
2,4

59,2
10,4
30,4
0,0

59,2
10,4
30,4
0,0

59,1
10,4
30,5
0,0

16,8
21,4
16,5
19,1
15,7
31,2
26,5
23,8

15,6
21,3
16,0
18,3
16,8
32,7
26,6
24,2

17,2
22,2
17,1
20,7
19,2
28,2
27,9
24,7

22,0
26,5
20,1
21,1
20,3
34,7
31,1
25,4

20,8
24,3
19,8
21,2
20,7
33,6
31,0
24,0

21,2
26,3
20,1
22,3
20,3
31,0
31,9
24,9

20,9
26,0
19,6
22,0
21,1
33,9
29,5
22,2

(1) Inclui rede própria e correspondentes bancários. Desde 2009 inclui também a rede compartilhada; (2) Composto pelos correntistas, poupadores e beneficiários do INSS; (3) Não inclui itens
extraordinários. Para 2T10 e 2T11, indicador acumulado em 12 meses; (4) Séries ajustadas considerando o split das ações (1:3) ocorrido no segundo trimestre de 2007; (5) Relatório 50 Maiores
do Banco Central do Brasil: consolidado bancário I+II excluído BNDES. Para 2T11, dados de março de 2011; (6) Dados da ANBID. Não inclui dados do BV. Para 2T11, dados de março de 2011;
(7) Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs); (8) Fonte: Banco Central do Brasil.

Rede de Agências
C/D
F2
BBB
F2
BBB
F1+(bra)
AAA(bra)
C+
P-1
P-2
Baa1
A2
Baa2
BR-1
Aaa.br
BBBBBB-

270 Agências
5,3%

1.065 Agências
20,9%

437 Agências

8,6%
45,0%

1.029 Agências

2.293 Agências

20,2%
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Reconhecimentos
 Prêmio 19 de Março:
V
durante o VI Congresso Brasileiro
de Pregoeiros, o portal do Banco do
Brasil Licitações-e conquistou três
dos cinco prêmios oferecidos na
categoria Sistemas de Pregão
Eletrônico: “Maior número de
pregões realizados e concluídos em
2010”; “Melhor sistema de Pregão
Eletrônico 2010”; e “Melhor
Interação com o Fornecedor”.

Somos o banco do esporte
brasileiro e formamos ídolos
para inspirar as novas gerações.

Pesquisa Cardmonitor / CVA
Solutions / Instituto Medida Certa:
o Ourocard foi eleito como o Cartão
Preferido dos Brasileiros, segundo
pesquisa Cardmonitor/Instituto
Medida Certa, realizada entre
dezembro de 2010 e janeiro de 2011.
Também foi eleito o melhor cartão
de crédito (Força da Marca) pela
pesquisa CVA Solutions, realizada
em fevereiro e março de 2011.
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Banco do Brasil.
Um banco diferente que liga tudo isso.

No
Exterior

Do Brasil
para o mundo

 Prêmio e-Finance:
X
concedido pela Editora Executivos Financeiros. Vencedor da Categoria GED-Gerenciador
Eletrônico de Documentos, com os seguintes cases: “Dossiê Eletrônico – Fase II” e “Servicing
Center Europe – Gerenciamento Eletrônico de Documentos para o Bloco Europa”. Vencedor
da Categoria Inovação Mercadológica, com os cases: Loja Conceito Brasília e Sala de
Conveniência Nova Iorque.

Novas
Frentes

BB e Mapfre:
uma nova geração
de seguros

Água

BB investe
R$ 57 milhões
na conservação
das águas

Negócios

O Banco do
crédito para o
desenvolvimento

BB lança novidades
em cartões
Curta a nossa página no Facebook

facebook.com/BBnosEsportes

Relatório Anual 2010
Você poderá ter acesso ao nosso
relatório por meio de diversos canais

Siga a nossa conta no Twitter

• Versão On-Line
• Ipad
• Card drive
• Iphone
• Revista Conexão BB • Mobile

twitter.com/bbnosesportes
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