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Introdução
Um banco de todos os brasileiros é, também, um
banco de cada brasileiro.
Foi esta a ideia que motivou o Banco do Brasil a
lançar a campanha publicitária que reflete seu diferencial no mercado: ser a conexão entre a esfera pública, coletiva para todos e o desenvolvimento de soluções individualizadas para cada um dos seus clientes.
Uma história de compromisso com cada brasileiro, a
partir da qual o BB traça sua diretriz de atuação, focada no social e com uma sólida política de responsabilidade socioambiental, calcada em quatro pilares:

modernidade/inovação, brasilidade, proximidade e
sustentabilidade.
Por meio de programas e projetos esportivos, culturais
e sociais, ações de financiamento e crédito, além de investimentos e apoio a diversos tipos de empresas, o Banco
reforça sua atuação responsável, disseminando práticas
empresariais sustentáveis interna e externamente.
Ao valorizar e reconhecer a diversidade de seus públicos, o BB mantém relacionamentos duradouros e
adequados, refletindo em uma conexão ética e transparente.
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Clientes

Com Quem Nos Relacionamos

gri 2.7

O BB disponibiliza uma grande diversidade de produtos e serviços para atender aos seus mais de 54 milhões de clientes no Brasil, além de seus clientes no
exterior. Para tanto, promove atendimento especializado por segmentos, considerando as características e
anseios de cada perfil.
Anualmente, o Banco contrata uma empresa especializada para realizar pesquisa de satisfação de
clientes visando o aprimoramento do atendimento e
desenvolvimento de melhores produtos e serviços. O
resultado da pesquisa é submetido às unidades estratégicas e é utilizado como insumo na definição das diretrizes de atuação da Empresa para os próximos anos.
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Atendimento Especializado por Segmentos
Pessoas Jurídicas (R$)

Large
Corporate

1,5 bi

Corporate

Pessoas Físicas (R$)
Private
I ≥ 1 mi
RBA ≥ 10 mi

2 bi

Estilo
R ≥ 6 mil
100 mi ≤ I < 1 mi
1,5 mi ≤ RBA < 10 mi

600 mi
400 mi

Empresarial
Upper Middle

200 mi
120 mi

Empresarial
Middle

Varejo PF
R < 4 mil
I < 40 mil

Varejo PJ

Indústria

Comércio e Serviços

Em 2010, com o intuito de refinar seu modelo de
atuação e rentabilizar sua base de clientes, o BB implantou um novo modelo de encarteiramento no âmbito do Projeto de Transformação do Varejo e da reestruturação do Atacado, conforme figura acima.
O atendimento especializado por segmentos no BB
visa garantir a qualidade no atendimento, agilidade,
comodidade e adequação no relacionamento.
Nesse sentido, ao longo de 2010, foram disponibilizadas ferramentas que visam facilitar e auxiliar o
acompanhamento do desempenho da rede e da resposta dos clientes às estratégias do BB, bem como
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Personalizado
4 mil ≤ R < 6 mil
40 mil ≤ I < 100 mil
110 mil ≤ RBA < 1,5 mi

25 mi

25 mi
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R = Renda (mensal), I = Investimentos e
RBA = Renda Bruta Agropecuária (anual)

facilitar o atendimento ao cliente, produzindo maior
agilidade e rapidez nos procedimentos e operações.
Para as pessoas físicas, o Banco do Brasil possui atendimento segmentado e especializado, desenvolvendo
produtos e serviços adequados para cada cliente.
O Banco do Brasil Private é um conceito de relacionamento que une a exclusividade, a personalização e
o atendimento individualizado de um private banking,
à solidez, segurança, tradição e experiência que só o
Banco do Brasil pode oferecer.
O Banco do Brasil Estilo é um segmento de relacionamento que oferece atendimento personalizado,

assessoria financeira, além de produtos e serviços diferenciados. O atendimento é realizado em ambientes
desenvolvidos para oferecer segurança e privacidade,
com o máximo de conforto e sofisticação.
O BB personalizado oferece a seus clientes facilidades
e soluções em atendimento, produtos e serviços adequados ao perfil deste público de relacionamento. Para
maior comodidade, o cliente tem à sua disposição uma
ampla rede de atendimento física e móvel. Tudo com os
mais altos padrões de segurança e modernidade.
O Banco do Brasil tem procurado, ainda, aprimorar o atendimento ao público do segmento varejo. As
agências estão sendo reformatadas e um novo leiaute
de arquitetura foi desenhado visando oferecer maior
comodidade a estes clientes. Além disso, para garantir
a qualidade no relacionamento, o BB tem atuado com
empenho na adequação das carteiras e dos produtos e
serviços oferecidos, além de desenvolver iniciativas de
educação financeira e inclusão bancária.
No segmento de Pessoas Jurídicas, o Banco estabelece modelos de relacionamento para cada categoria
de cliente a fim de atender às suas demandas específicas. No Pilar Atacado, reestruturado em 2010, o Banco
provê atendimento adequado às grandes corporações.
No caso das Micro e Pequenas Empresas, o BB mantém
a liderança no atendimento a esse público, com diversos produtos e serviços.
Como grande parceiro do Agronegócio, o BB oferece produtos e serviços especializados visando atender

desde o pequeno agricultor às grandes corporações. O
BB possui 61% de participação no mercado de crédito
para o agronegócio e garante o melhor atendimento a
estes clientes.
No suporte à administração pública, o Banco busca
a especialização contínua, por meio de novas tecnologias e processos, no fortalecimento de sua rede de
atendimento para o setor e na capacitação de funcionários. Em 2010, o BB contou com rede exclusiva para
esse segmento, somando 30 agências e 72 plataformas exclusivas para atender aos governos federal e
estaduais e as prefeituras.
O Banco do Brasil é um dos maiores parceiros dos Governos Federal, Estaduais e Municipais na implementação de projetos com foco no desenvolvimento nacional.

Rede Física de Atendimento
O BB encerrou o ano de 2010 com 5.807 agências
em funcionamento no país – a maior rede de agências
do setor financeiro nacional. Além das agências, os
clientes podem contar com mais de 8 mil postos avançados, 4,8 mil salas de autoatendimento e 10,1 mil correspondentes bancários. São mais de 48 mil pontos
de atendimento físico no Brasil. Além disso, o BB possui o maior parque de terminais de autoatendimento
da América Latina, com 44.954 máquinas próprias dos
quais 89% já se encontram adaptados para pessoas
com deficiência física.

Rede de Agências

269 Agências

5,3%

1.058 Agências
20,8%
8,4%

427 Agências
45,0%

1.045 Agências

2.288 Agências

20,5%
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Além dos caixas das agências e dos TAA, o Banco do
Brasil oferece várias outras opções de acesso aos serviços bancários, tais como: Internet, Gerenciador Financeiro (internet banking para pessoas jurídicas), POS
(máquinas de cartões de crédito e débito dos estabelecimentos comerciais), telefone, fax e mobile banking
(wap). Em 31 de dezembro de 2010, os canais automatizados responderam por 93,0% do total de transações,
sendo que nos terminais de autoatendimento são
realizadas aproximadamente 36,4% das operações
bancárias do Banco do Brasil. Para oferecer maior comodidade e conveniência a seus clientes, em 2010 foi
iniciada a modernização desses equipamentos.
Para facilitar a utilização dos caixas pelos clientes, o menu de acesso aos produtos e serviços foi simplificado. Além disso, o Banco do Brasil deu início ao
projeto que integra tecnologicamente a Central de
Atendimento BB com o sistema de gestão dos caixas
eletrônicos, o que possibilitou o monitoramento e reabastecimento das máquinas 24 horas por dia. Com a
aquisição de terminais leves, sem cofre, foi possível expandir o número de máquinas e locais assistidos.
O novo padrão visual de ambientação das agências foi
implementado em 45 unidades, integrando os espaços de
transação, autosserviço e de negócios. Com visual moderno e inovador, a iniciativa cria ambientes de espera com
maior comodidade, garantindo conforto e conveniência.
Em 2010, para a manutenção da rede física, foram
reformados em torno de 4,1 mil pontos de atendimento BB e Bancos Incorporados (BESC, BEP e BNC), além
da modernização de mais de 15 mil TAA, com investimento de cerca de R$ 440 milhões. O investimento
na expansão da rede física somou R$ 230 milhões em
2010, com a instalação de 181 novas agências.
Entre as novidades no atendimento em 2010, destacam-se:
gri FS13

• Instalação de pontos de atendimento em comunidades, a exemplo das agências Jardim Ingá – Luziânia
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(GO) e Paraisópolis – São Paulo (SP). No Complexo do
Alemão (RJ) e na Cidade de Deus (RJ), suas atividades
serão iniciadas em 2011;
• Incorporação do Banco Popular do Brasil e a unificação
dos contratos dos Correspondentes (Coban), além das
parcerias firmadas durante o ano com o Poupatempo
(SP), lojas Ponto Frio e a criação do primeiro correspondente imobiliário em Águas Claras (DF);
• Abertura de 5 Postos de Atendimento Bancário Eletrônico – PAE no meio da floresta amazônica, nos
chamados Pelotões Especiais de Fronteira – PEF, iniciativa pioneira, por meio de convênio entre o Banco
do Brasil e o Exército Brasileiro. Ainda estão previstas
a abertura de mais 9 postos;
• Expansão da rede Estilo, com inauguração de 30
agências;
• Posicionamento estratégico do Banco com o objetivo
de oferecer atendimento bancário a municípios brasileiros com menor densidade demográfica (até 30
mil habitantes) e desassistidos, de forma a viabilizar
o atendimento do Banco do Brasil, em 100% dos municípios brasileiros até o final de 2015. Para viabilizar
essa iniciativa, foi aprovada a criação das primeiras 50
Agências Complementares, nova tipologia de agência,
similar a um correspondente bancário, que visa atender aos municípios onde o BB não está presente. A
primeira Agência Complementar está sendo instalada
em Anhembi (SP), cidade com pouco mais de 5 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo;
• Desenvolvimento do Projeto Orla, que, em consonância com o direcionamento estratégico do Banco, prevê
a instalação de 11 PAE e 2 quiosques na orla de Copacabana e Leme, considerando que o Rio de Janeiro será
palco de eventos de repercussão mundial nos próximos anos (Olimpíadas Militares em 2011, Copa das
Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014 e os
Jogos Olímpicos e Paraolimpíadas em 2016). Esse projeto contribuirá no aumento da visibilidade da marca
e na ampliação da participação no Mercado, também
potencializando a projeção no exterior, corroborando
com a estratégia de internacionalização do banco.

Rede de Distribuição no Brasil
gri fs13
Rede Própria

2008

2009

2010

Agência

4.342

4.897

5.087

187

178

179

PAA
PAB

1.389

1.697

1.659

PAE

6.055

6.529

6.617

SAA

3.987

4.626

4.815

PAP

4

2

2

15.964

17.929

18.359

-

5.335

10.145

10.182

9.838

10.748

Subtotal
Coban
Rede Compartilhada
CEF - lotéricas
Banco 24h

4.732

6.486

9.092

Subtotal

14.914

16.324

19.840

Total

30.878

39.588

48.344

A rede de distribuição do Banco está dividida em 5 tipos de pontos de atendimento, além das agências: PAA – Posto Avançado de Atendimento: é um ponto destinado a
municípios desassistidos de serviços bancários. Possui estrutura reduzida de funcionários e atendimento eletrônico; PAB – Posto de Atendimento Bancário: localizado nas
dependências internas das empresas ou órgãos públicos. Conta com a presença de um funcionário e de atendimento eletrônico; PAE – Posto de Atendimento Eletrônico: a
estrutura de atendimento é exclusivamente eletrônica; SAA – Sala de Autoatendimento: estrutura de atendimento exclusivamente eletrônica instalada na área principal
das agências; e PAP – Posto de Arrecadação e Pagamentos: pontos compostos por funcionários e terminais de autoatendimento, localizados, principalmente, em órgãos
públicos (prefeituras).

O Banco do Brasil está presente em 23 países e por meio de uma rede de 1.037 bancos correspondentes, oferece comodidade a seus clientes em mais de 140 países. O BB é o banco brasileiro com a maior rede própria de atendimento no exterior.
Rede de Distribuição no Exterior
Agências
Assunção
Buenos Aires
Frankfurt
Grand Cayman
La Paz
Londres
Madri
Miami
Milão
Nova Iorque
Paris
Santiago
Tóquio

Escritórios de
Representação
Caracas
Cidade do México
Dubai
Hong Kong
Lima
Luanda
Montevidéu
Panamá
Seul
Washington
Xangai

Subagências
Cidade do Leste
Gifu
Gunma
Hamamatsu
Ibaraki
Nagano
Nagoia
Santa Cruz de La Sierra

Subsidiárias e Subsidiárias Sucursais
Banco do Brasil AG
Banco do Brasil Securities LLC
BB Leasing Company Ltd.
BAMB Brazilian American Merchant Bank
BB Securities Ltd. Londres
BB USA Holding Company
BB Money Transfers, Inc.
Banco do Brasil AG – Cascais
Banco do Brasil AG – Marquês de Pombal
Banco do Brasil AG – Parque das Nações
Banco do Brasil AG – Porto
Banco do Brasil AG – Costa da Caparica

Unidades de Serviços Compartilhados
BB USA Servicing Center
BB Europa Servicing Center

Unidades de Negócios
Roma
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97

BB no Mundo

Rede Virtual de Atendimento
Além dos canais de atendimento físicos tradicionais, o Banco do Brasil vem trabalhando em ações que
facilitam o acesso dos clientes aos seus serviços por
meio da telefonia (fixa e móvel), internet e por meio
da TV Digital.
A Central de Atendimento BB é um canal de relacionamento por meio do qual os clientes podem tirar
dúvidas e obter informações sobre produtos e serviços,
acessar sua conta corrente e consultar saldos, extratos,
cartões, efetuar pagamentos, transferências, resgates e
outras transações bancárias, com segurança e comodidade. O atendimento é realizado pelo telefone 4004 0001
ou 0800 729 0001, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Com relação à telefonia móvel, o BB vem trabalhando em ações que facilitam o acesso dos clientes
aos seus serviços por meio da telefonia móvel, com o
objetivo de promover a inclusão financeira. Além disso, tem desenvolvido aplicativos para uso no celular,
oferecendo aos usuários orientações financeiras e instrumentos para administrar suas finanças.
Em 2010, dentre as realizações do BB para o Autoatendimento BB pelo Celular estão o desenvolvimento
de aplicativo para iPhone e iPad, aplicativo para acesso via aparelhos com OS Android e OS Blackberry, desenvolvimento de funcionalidades para pagamentos
via celular, inclusive com a leitura do código de barras
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e implementação do SMS marketing para oferta de
produtos e serviços. Adicionalmente, será lançado o
aplicativo de Realidade Aumentada. O aplicativo de "Realidade Aumentada" tem o propósito de localizar pontos de atendimento do BB utilizando recursos de GPS
e câmera presentes nos aparelhos iPhone, iPad e iPod
touch. São apresentados os locais de atendimento BB
mais próximos ao usuário, consolidando a imagem do
BB como um banco na vanguarda da tecnologia.
O canal de internet continua sendo modernizado:
em 2010, o Autoatendimento BB pela internet teve seu
acesso simplificado e a criação de páginas específicas
para clientes de acordo com o seu tipo de relacionamento com o banco.
Alinhado às novas tendências de relacionamento
com clientes, o Banco do Brasil iniciou 2010 inaugurando seu atendimento pelas redes sociais, primeiramente pelo Twitter com o perfil @maisbb e, logo em seguida, com a página Mais Banco do Brasil no Facebook.
A TV Digital abre um novo canal de interação com o
cliente, possibilitando o uso da TV, que é a mídia mais
difundida no país, como canal para transações e serviços bancários. O BB está preparado para a utilização
deste novo canal e desenvolveu uma ferramenta que
possibilita aos seus clientes acessar sua conta usando
apenas o controle remoto.

 BB possui o
O
maior parque
de terminais de
autoatendimento
da América
Latina, são 45 mil.

 elo celular, o
P
cliente pode
consultar saldos
e extratos, pagar
contas, transferir
valores, inclusive
por DOC/TED.

 Saque Sem
O
é uma solução
prática que
permite efetuar
saques sem
cartão magnético.

Respeito à Diversidade no Atendimento
gri fs14
Pessoas com deficiência – Conforme Termo de Ajustamento
de Conduta assinado pelo Ministério Público e o Banco do Brasil,
os diversos canais de atendimento do Banco receberam ajustes
e passaram a oferecer opções que possibilitam o acesso aos
clientes com deficiências.
Para os deficientes visuais, o autoatendimento BB pela internet está preparado para a utilização dos softwares de leitores
de tela mais utilizados no mercado, bem como sua navegabilidade, que está em constante aprimoramento. Os terminais
de autoatendimento dispõem de solução específica para deficientes visuais, com cerca de 90% dos terminais adaptados para
receber fones de ouvido. A partir da identificação do cliente por
meio do cartão magnético, automaticamente a tela se apaga e
o menu é disponibilizado ao cliente de forma auditiva que utiliza o teclado físico com marcação podotátil para navegação
das opções.
Recentemente o Banco do Brasil iniciou contato com algumas empresas fornecedoras de soluções de língua de sinais
(Libras) para prepararmos o autoatendimento internet e os ter-

Percentual de TAA com Acessibilidade para Clientes Portadores
de Necessidades Especiais
2008

2009

2010

35%

58 %

89 %

 s aplicativos
O
oferecem
orientações
financeiras e
instrumentos
para administrar
suas finanças.

 autoatendimento
O
BB pela internet
teve seu acesso
simplificado, e o
acesso às transações
teve reforço da
segurança.

 m 2010
E
iniciamos ações
no Twitter e
também pelo
Facebook.

minais de autoatendimento, acessíveis aos clientes com deficiência auditiva.
A Central de Atendimento BB presta atendimento para
clientes com deficiência auditiva ou de fala. O Banco do Brasil
disponibiliza número para atendimento exclusivo a pessoas
com deficiência auditiva ou de fala. O sistema consiste em um
equipamento TS (Telefone para Surdos) ligado a computadores nas posições de atendimento, que, ao receber ligações de
outro aparelho TS, estabelece comunicação através de mensagens de texto. Os equipamentos dispõem de teclado alfa-numérico e o cliente deve possuir também um aparelho similar
em sua residência para ter acesso ao atendimento.
Os serviços prestados aos deficientes auditivos ou de fala
tratam, especialmente, de informações gerais sobre produtos
e serviços.
Desde 2005, o BB decidiu adequar o seu parque de TAA à
norma de acessibilidade em caixa de autoatendimento bancário, na forma emanada da ABNT NBR 15.250, de 30.03.2005.
Assim que concluir a substituição dos terminais mais antigos,
que deve acontecer em março desse ano, todo o parque de TAA
do BB estará adequado a normas de acessibilidade para pessoas com deficiências.

Composição de Renda entre Companheiros com
Relação Homoafetiva – Em consonância com os princípios de responsabilidade socioambiental, em agosto
de 2010, o Banco do Brasil passou a admitir a composição de renda entre pessoas com relação homoafetiva
na análise da capacidade de pagamento para as operações de crédito imobiliário e consórcio de imóveis.
Para a composição, é necessário que ambos possuam
cadastro no Banco e haja o vínculo registrado.
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Acionistas e Investidores

o equilíbrio de direitos entre acionistas, a prestação
transparente de contas aos investidores e à sociedade,
bem como a sustentabilidade dos negócios e a ética
no relacionamento com seus públicos.
Em 2010, mais uma vez o Banco do Brasil entregou resultados consistentes e crescentes, registrando lucro líquido de R$ 11,7 bilhões. Com os 40% de payout, o BB distribuiu R$ 4,7 bilhões em dividendos e juros sobre o capital
próprio, garantindo retornos positivos a seus acionistas.

Perfil
Os padrões de Governança Corporativa do Banco
do Brasil situam-se entre os mais elevados do mundo,
atendendo às exigências cada vez maiores do mercado. O Banco integra o segmento do Novo Mercado da
BM&FBovespa, que reúne as instituições com as mais
rigorosas práticas de Governança Corporativa, como

índice de papéis em livre circulação (free float) de 30,4%, antecipando o cumprimento do compromisso assumido com a
BM&FBovespa para listagem no Novo Mercado.
Os investidores institucionais ficaram com 48,3% do total
ofertado e os investidores de varejo com 21,4%. O restante das
ações (30,3%) foi destinado aos acionistas detentores do direito
de preferência.
Com a oferta, observou-se a entrada de mais de 78 mil novos acionistas na base acionária do BB, com isso o BB fecha o
ano com 389,7 mil acionistas. O maior acionista do BB é a União
Federal que após a oferta reduziu sua participação de 65,3%
para 59,2% do total do capital. A segunda maior participação
é da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
(PREVI) que manteve a participação de 10,4%.
A fatia de papéis do Banco em livre circulação (free float)
ficou distribuída entre o capital estrangeiro, com 57,6%, as pessoas jurídicas, com 24,3%, e pessoas físicas com 18,1%. A participação de estrangeiros no capital do Banco aumentou de 0,9%
em 2002 para 17,5% ao final de 2010.

Oferta Pública de Ações
O Banco do Brasil realizou, em junho de 2010, sua mais bemsucedida oferta pública de ações, na qual foram negociadas 396
milhões de ações, sendo 286 milhões na oferta primária e outros
110 milhões na secundária, totalizando R$ 9,8 bilhões.
A captação de recursos líquidos na distribuição de ações, no
contexto da Oferta Primária, teve o seguinte propósito: (i) 85% dos
recursos serão utilizados para ampliar a base de capital do Banco
e, com isso, permitir o incremento da carteira de crédito, sendo estimado que a maior parte dessa expansão deverá vir de operações
de crédito dirigidas às Pessoas Físicas e operações de crédito dirigidas às Pessoas Jurídicas; e (ii) os 15% de recursos remanescentes
serão utilizados também para o reforço da base de capital, com o
fim de suportar o crescimento inorgânico do Banco decorrente de
eventuais aquisições de outras instituições no futuro.
A oferta reforçou a estrutura de capital do Banco para viabilizar sua estratégia de expansão e permitiu que fosse atingido

A oferta pública levou as ações do Banco (BBAS3) a uma valorização de 12,7% em doze meses, tendo fechado o
exercício de 2010 cotadas em R$ 31,42 (ajustadas por proventos), ou seja, mais que o dobro da média de mercado.
Você encontrará mais informações sobre o desempenho dos papéis do Banco do Brasil no capítulo Nossos Negócios.
Free Float
(%)

Capital Estrangeiro

30,4

Demais

19,6
14,8

9,7

21,5

21,8

10,2

10,0

11,3

11,8

2008

2009

12,9

7,6
17,5
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7,2

9,9

2006

2007

2010

Distribuição Total de Free Float

Composição Acionária

57,6% Capital Estrangeiro

59,2% União Federal

24,3% Pessoa Jurídica

30,4% Free Float

18,1% Pessoa Física

10,4% Previ

Composição Acionária
(%)

Dez/09

Set/10

Dez/10

União Federal

Acionistas

65,3

59,2

59,2

Ministério da Fazenda

53,7

51,9

51,9

Fundo de Garantia a Exportação

8,9

4,9

4,9

Fundo Garantidor PPP

2,3

-

-

Fundo de Investimento Caixa FGHAB

0,1

-

-

Fundo de Garantia para Construção Naval

-

-

-

0,3

0,3

0,3

Fundo Fiscal de Inv. e Estabilização

-

2,2

2,2

Fundo de Garantia de Operações

-

-

-

Fundo Garantidor para Investimentos

Caixa FI Garantia Construção Naval
Previ
BNDESPar
Ações em Tesouraria

-

-

-

10,4

10,4

10,4

2,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

21,8

30,4

30,4

Pessoas Físicas

5,4

5,9

5,5

Pessoas Jurídicas

4,7

7,5

7,4

Capital Estrangeiro

11,8

17,0

17,5

-

-

-

100,0

100,0

100,0

Free Float

Incorporação BNC
Total
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Relacionamento

Comunicação com o Mercado

O Banco do Brasil adota uma política de total transparência diante de seus públicos de interesse. A comunicação com
o mercado é pautada não apenas pelo atendimento à legislação aplicável, mas pela divulgação das informações
com o maior detalhamento possível, de forma confiável, tempestiva e sem perder de vista a sua qualidade.
O Banco disponibiliza ampla gama de relatórios e informações sobre a empresa através de diversos canais,
especialmente em seu site de Relações com Investidores.
Com o intuito de manter a comunicação com seus acionistas, investidores e analistas de mercado, em 2010 o BB
participou de 76 encontros com investidores e analistas no país, 13 conferências e promoveu 8 teleconferências
de resultado com analistas e investidores, além dos mais de 600 atendimentos telefônicos. Em função da oferta
pública de ações, bem como das emissões de dívida no exterior, foram realizados roadshows na Ásia, Europa e
Américas do Sul e Norte. Realizamos 164 reuniões com 249 investidores no exterior.

Conheça o site Relações com Investidores do Banco do Brasil.
Acesse www.bb.com.br/ri

Vale ressaltar que o uso de teleconferências também demonstra o compromisso do BB com o meio ambiente, uma
vez que colabora para a redução de emissões de gases do efeito estufa, na medida em que privilegia os encontros virtuais,
evitando, assim, o deslocamento físico dos participantes.
O BB realizou neste ano Reuniões APIMEC em 6 capitais
brasileiras, apresentando os destaques da Instituição e promovendo o debate com seus stakeholders.
A unidade Relações com Investidores do BB está sempre à
disposição dos acionistas e do mercado. Para isso, disponibi-
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liza canais tais como o “Fale com a RI”, espaço no site onde
os acionistas e analistas podem fazer questionamentos e
tirar dúvidas com a garantia de resposta em até 48 horas. O
site de RI é também uma fonte de consulta relevante, com
informações tais como Fatos Relevantes, Comunicados ao
Mercado e Relatórios que tratam dos desempenhos dos
negócios, séries históricas, entre outros. Já as agências são
responsáveis pelo atendimento ao acionista em questões
operacionais.

Funcionários
gri EC7

gri LA1 | LA2 | LA13

A relação do BB com seus funcionários é norteada
por uma política de Gestão de Pessoas que visa transformar o potencial de cada um em diferencial competitivo, por meio da educação corporativa, da transparência e dos programas de ascensão, de qualidade de
vida, recompensa e gestão do desempenho.
Os funcionários do Banco do Brasil são admitidos
por concurso público. Em todas as seleções externas
são observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência,
de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal. Os
concursos são regionalizados e a convocação obedece à
classificação na região em que o candidato se inscreveu.
Os destaques de 2010 na área de Gestão de Pessoas
foram:
• Investimento de mais de R$ 118 milhões em educação
corporativa na empresa, que possibilitou mais de 600
mil participações em ações de capacitação e aproximadamente 10 mil participações em bolsas de estudos;
• Fortalecimento da Rede Gepes – Rede de Gerências
Regionais de Gestão de Pessoas, que permitirá que
cada estado brasileiro passe a contar com pelo menos
uma unidade Gepes responsável pela execução e operacionalização das políticas e estratégias em Gestão
de Pessoas, de relações com funcionários e entidades
patrocinadas e de responsabilidade socioambiental;
•A
 integração de 14 mil funcionários do Banco Nossa
Caixa.
A condução desse processo foi desafiadora, pois foi
necessário integrar culturas, capacitar profissionais,
mantê-los comprometidos com o trabalho e oferecer
oportunidades de crescimento profissional. Para tanto, houve participação dos funcionários das duas instituições, comunicação aberta, respeito e cordialidade
nas interações, além da manutenção de empregos. A
forma como o Banco do Brasil integrou esses profissionais foi reconhecida com o prêmio TOP de RH 2010,
concedido pela Associação dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil – ADVBI do Projeto BB 2.0, que
gerou oportunidades de ascensão e comissionamento
para mais de 2.500 funcionários nas agências.
Melhor Empresa para se Trabalhar
A eleição do Banco do Brasil como uma das melhores empresas para se trabalhar decorre destes fatos
acima destacados, mas também por outras iniciativas como a concessão da licença-maternidade de seis

meses; o Programa Pró-equidade de Gênero; o Plano
Odontológico; os Comitês de Ética; a realização de dois
certames de certificação interna de conhecimentos; o
Programa Ascensão Profissional e os resultados obtidos com as negociações coletivas em 2010.
Em 2010 os funcionários tiveram o melhor reajuste
salarial dos últimos 20 anos (7,5%), a manutenção da
PLR, que é referência de Mercado, o melhor piso salarial da categoria e a implantação da carreira de mérito.

Perfil Funcional do BB
O BB encerrou o exercício de 2010 com 109.026 funcionários, ante os 103.971 em 2009. Já a taxa de rotatividade do Banco do Brasil ficou em 5,35%, com 5.700
funcionários desligados.
Quantidade de Funcionários por Tipo de Emprego
(Tempo Integral)

109.026

103.971
86.059

2008

2009

2010

A jornada de trabalho do bancário corresponde a período integral
Quantidade de Funcionários por Contrato de Trabalho

2009

2008

103.971

2010

109.026

86.059

36

CLT

36

36

Estatutário
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Quantidade de Funcionários por Região

2009

2008

2010

48.515

51.095

34.286

16.218 16.393 16.589

16.076

18.849 19.678

15.374 16.045

17.271

4.032 4.098 4.320

73

Nordeste

Norte

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

71

Exterior

Quantidade de Funcionários por Faixa Etária
2009

2008

2010

39.829
35.974
30.508

29.258 29.334

28.499

31.705

26.390
21.529

7.540

8.230

8.158

Até 25

26 a 35 anos

Quantidade de Funcionários por Gênero
2009

2008

36 a 45 anos

acima de 45 anos

Desligamentos no Período por Gênero

2010

2009

2008

61.640

2010

2.666

64.105

2.746

51.972
42.330

44.921

1.759

1.805

31.985
1.079

Sexo feminino
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Sexo masculino

981

Sexo feminino

Sexo masculino

73

Taxa de Rotatividade por Gênero
2009

2008

Quantidade de Funcionários por Raça Declarada
2010

Amarela

Parda

Branca

Preta

Indígena

Não Infomado
84.819

3,03

2,50

1,74
1,60
1,22

18.257

0,94
3.360

Sexo feminino

2.364

187

Sexo masculino

39

2010

Desligamentos no Período por Faixa Etária
2009

2008

2010
2.381
2.186

1.229

1.206
817

329

360

802
413

421

Até 25

26 a 35 anos

395

497

36 a 45 anos

acima de 45 anos

Taxa de Rotatividade por Faixa Etária
2009

2008

2010
2,49
2,20

1,18

1,10
0,93

0,37

0,35

Até 25

0,77
0,47

0,40

26 a 35 anos

0,38

36 a 45 anos

0,50

acima de 45 anos
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Taxa de Rotatividade por Região

2009

2008

2010
2,20

1,31
0,90

0,79
0,68
0,49
0,16

0,11

0,38

0,71

0,60

0,60

0,70

0,40

0,20

Norte

Nordeste

Sul

Capacitação
gri LA10

Para atender a demanda de melhores produtos
e serviços, o BB investe em treinamento e educação
de seus funcionários. Ao final de 2010 havia no Banco
9.323 funcionários bolsistas nas modalidades graduação e pós-graduação. Considerando treinamentos
em geral, e cursos de formação superior (graduação e
pós-graduação) o BB registrou 13,55 milhões de horas
de treinamento ao final de 2010. Além disso, o Banco
do Brasil disponibilizou a seus funcionários a participação no Programa de Certificação Interna de Conhecimentos, como estratégia de capacitação e qualificação profissional. Ao final de 2010, 36,8 mil funcionários
foram certificados.

Sudeste

Centro-Oeste

O BB incentiva a obtenção de certificações tais
como a CPA 10 e a CPA 20. Estas certificações destinamse à certificação dos profissionais que desempenham
atividades de comercialização e distribuição de produtos de investimento nas agências. Ao final de 2010,
61,4 mil funcionários possuíam tais certificações e o
Banco do Brasil é a instituição financeira com maior
número de funcionários certificados. Vale ressaltar
que o Banco do Brasil incentiva a obtenção de certificados em prevenção e combate à lavagem de dinheiro
sendo que, no ano de 2010, foram certificados 3.003
funcionários.
Para auxiliar seus funcionários a aprimorar seus
talentos, crescer profissionalmente e contribuir para a
realização dos negócios, o Banco do Brasil investe em
capacitação e também conta com a Universidade Corporativa do Banco do Brasil (UniBB).

Principais números na capacitação de funcionários ao
final de 2010:

exterior – desde a criação do programa em 1999, 389
funcionários já participaram de eventos dessa natureza;

•2
 38 funcionários bolsistas em cursos de idiomas –
desde a criação do Programa de bolsas de estudo de
idiomas estrangeiros em 1990, cerca de 36,7mil
funcionários já receberam incentivo do BB, entre bolsas
e certificações;

• mais de 23,5 mil treinandos já passaram pelo Programa
BB MBA Desenvolvimento da Excelência TécnicoGerencial. Deste total, 3,1 mil são profissionais de
empresas e entidades clientes, fornecedoras e parceiras
do Banco que foram para a sala de aula junto com os
funcionários do Banco do Brasil;

• 3.967 funcionários com bolsas de graduação – desde a
criação do programa em 1997 cerca de 23 mil
funcionários já receberam incentivo do BB;
• 5.356 funcionários com bolsas de pós graduação, MBA,
mestrado e doutorado;
• autorização de 55 participantes em treinamentos no
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• média de horas de treinamento por funcionário: 78,81,
considerando os treinamentos nas modalidades
presencial, autoinstrucional e em serviço. Se forem
consideradas as horas de treinamento oriundas da
educação superior (graduação e pós-graduação), a
média de horas foi de 124,30.

Média de Horas de Treinamento (por funcionário) por Categoria Funcional

2008

2009

2010(1)

Gerencial

78,96

65,81

87,07

Técnico

54,79

27,93

47

Operacional

93,33

60,16

85,2

Outros(2)

89,71

84,78

78,24

(1) N
 os anos anteriores a 2010, o cálculo da média de horas de treinamento por categoria funcional era realizada com base no número médio de funcionários do ano, e
em 2010 foi considerado o número total de funcionários em cada categoria funcional no final do período coberto pelo relatório, conforme indicador LA1.
(2) Na categoria “Outros” foram considerados os cargos não comissionados, os cargos em extinção e os cargos incorporados do Banco Nossa Caixa.

Universidade Corporativa – UniBB
gri LA11

A UniBB alinha-se à Estratégia Corporativa do Banco do Brasil e contribui para concretizar a visão de futuro e desenvolver suas crenças e valores, consolidando o
compromisso com os acionistas, clientes, funcionários
e com a sociedade.
As ações da Universidade são focadas na expansão
de oportunidades de crescimento profissional, ao desenvolvimento da cidadania, da qualidade de vida e da
cultura. Os programas de educação corporativa podem
ser desenvolvidos internamente ou fornecidos por terceiros, todos com base em princípios educacionais,
constantes da Proposta Político-pedagógica da UniBB
e em consonância com os direcionamentos estratégicos do Banco do Brasil.

As principais iniciativas da UniBB são:
• Cursos desenvolvidos internamente, distribuídos nas
modalidades presenciais, semi-presenciais e a distância em diversas mídias;
• Cursos contratados de entidades externas, a fim de
suprir necessidades de capacitação dos funcionários
em temas técnicos e não contemplados no Catálogo
de Cursos da UniBB;

• Biblioteca Corporativa: unidade de informação com
um acervo de livros, periódicos, CDs, DVDs, fitas de
vídeo, folhetos e banco on-line de teses, dissertações
e monografias;
• Portal da UniBB: divulgação das ações de desenvolvimento pessoal e profissional disponíveis e
realização de treinamentos na modalidade a distância. Tal ambiente pode ser acessado tanto pela
Intranet Corporativa como pela internet no endereço eletrônico uni.bb.com.br. Possui área aberta
para o público externo e área restrita para acesso
dos funcionários;
• Ambiente Wiki-BB: alicerçado nos pressupostos de
educação permanente e de construção coletiva de
conhecimento, esses ambientes virtuais permitem o
compartilhamento de práticas e conhecimentos;
• Sistema integrado de aprendizagem de produtos e
serviços – Sinapse e grupos de discussão: ambiente
colaborativo de construção do conhecimento para
viabilizar uma estratégia de treinamento em produtos, serviços e processos que permite aos funcionários o compartilhamento de conhecimentos com as
áreas gestoras;
• Programas de apoio à aprendizagem para a profissionalização – Profi: fascículos e ações desenvolvidos
com o objetivo de estimular a discussão de assuntos
socio-organizacionais no contexto de um mundo em
constante mutação e de proporcionar instrumentos
de autodesenvolvimento tanto pessoal quanto profissional;
• Programa Aprimoramento Profissional: lançado em
2003 com o objetivo de estimular o aprimoramento
dos funcionários de nível operacional e carreira de
serviços auxiliares por meio da concessão de verba
para utilização com ações de aprendizagem;
• TVBB: um dos canais por meio dos quais a UniBB oferece cursos. O sinal é enviado via satélite e captado por
televisores nas unidades do Banco em todo o país;

Conexão
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• Programa Bem Vindo ao BB: ações educacionais com
o objetivo de propiciar aos funcionários recém-admitidos experiências estruturadas de ambientação e
profissionalização, que contribuam para sua inserção
na cultura do Banco e para a geração de bom desempenho e de bem-estar no trabalho;
• Programa Certificação Legal em Investimentos: promove a qualificação dos funcionários para a melhoria do atendimento e o cumprimento dos dispositivos legais reguladores de cada certificação;
• Programa de Certificação em Conhecimentos: identifica e proporciona visibilidade aos talentos no Banco
orientando o desenvolvimento do profissional bancário, além de subsidiar outros programas como remuneração e ascensão profissional;
• Programa de Orientação Profissional: permite aos
funcionários identificarem suas competências, os valores e interesses, tomar decisões em relação à sua
vida profissional e gerir os seus projetos de vida;
• Programa Diálogo – Práticas para a transformação:
fortalece e desenvolve competências gerenciais;
• Programa de Educação Superior: potencializa o processo de formação superior dos funcionários do Banco em nível de graduação e pós-graduação, com incentivo parcial;
• Programa de Mestrado e Doutorado: objetiva a formação de consultores internos, provendo o Banco de conhecimentos técnico-científicos que contribuam para
a obtenção de resultados sustentáveis, alinhados com
a estratégia corporativa. Os funcionários participantes
desses programas são incentivados a estudar e pesquisar temas considerados relevantes para o Banco do
Brasil e após a conclusão das pesquisas disponibilizam
os resultados à toda a organização;

• Programa de Bolsas de Estudo em Idiomas Estrangeiros: capacita os funcionários em idiomas estrangeiros, a fim de prospectar mercados, estabelecer e
incrementar negócios e melhor atender clientes e
parceiros, mediante incentivo nos idiomas inglês, espanhol, italiano, alemão, francês e japonês. O Programa existe desde 1990 e já incentivou mais de 40 mil
funcionários, entre bolsas e certificações.
Em 2010, a UniBB teve importante papel na consolidação da posição do BB na liderança do mercado de
varejo bancário no Brasil, através de programa de capacitação voltado para o BB 2.0 – Programa de Transformação do Varejo, notadamente na perspectiva Pessoas.
A UniBB também estimula a organização de espaços educativos nas unidades do Banco e amplia a
oferta de educação profissional para clientes, fornecedores, parceiros, familiares dos funcionários, funcionários das controladas, coligadas e entidades associativas vinculadas ao Banco através de parcerias com
provedores educacionais de qualidade e mediante o
compartilhamento dos custos.
gri fs4

Além dos cursos voltados a negócios e desenvolvimento de carreira, o BB conta com cursos com a temática da responsabilidade socioambiental aos seus
funcionários. São diversos temas disponibilizados por
meio virtual ou presencial, com carga horária que varia
de 6 a 40 horas. Dessa maneira, para atender todas as
dimensões e interrelações da sustentabilidade, o Banco do Brasil e a UniBB oferecem uma grande quantidade de programas educativos e ações de transformação
das pessoas.

Quantidade de Funcionários Treinados e Categorias Funcionais Treinadas em Políticas e
Práticas Socioambientais(1)

2008

2009

2010

Gerencial

1.476

3.340

1.103

Técnico

461

1.011

422

Operacional

1.416

2.180

1.119

Outros(2)

3.541

4.284

3.900

6.894

10.815

6.544

Total

(1) E
 m 2010 houve mudança na metodologia de cálculo dos totais de funcionários treinados em prevenção e combate a lavagem de dinheiro e políticas e práticas
socioambientais. Nos anos anteriores era considerado o total de treinamentos registrados e, em 2010, foi utilizado o valor de funcionários efetivamente treinados.
(2) N
 a categoria “Outros” foram considerados os cargos não comissionados, os cargos em extinção e os cargos incorporados do Banco Nossa Caixa.
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Ações de Capacitação em RSA
Ações de Capacitação em RSA
Diversidade no BB

Objetivo de Aprendizagem

Conscientizar sobre a diversidade no Banco do Brasil.

Público-Alvo

Todos os funcionários.

Acessibilidade: uma questão de Estimular o funcionário a reconhecer-se como agente de trans- Todos os funcionários.
direito
formação no processo de inclusão da pessoa com deficiência nos
ambientes internos do banco.
Gestão Participativa
Fortalecer a responsabilidade de atuar como agente de mudan- Todos os funcionários.
ças profissionais e socioambientais.
Gestão da Ética no BB

Aplicar nas análises da Avaliação de Ética sob sua condução
orientações e princípios fundamentados nos direcionadores éticos institucionais.
Apresentar alguns elementos da cultura e do comportamento
do deficiente auditivo e capacitar o funcionário a prestar atendimento bancário utilizando a língua brasileira de sinais.
Exaltar os elementos básicos da gestão de risco e semear a reflexão
sobre os possíveis impactos dos processos do Banco na sociedade.

Participantes dos comitês de ética e analistas
GEPES responsáveis pelo estudo e parecer da
avaliação ética no BB.
Todos os funcionários.

Identificar os conceitos e as características relativos ao Terceiro
Setor, à Responsabilidade Social Corporativa e ao Voluntariado,
relacionando-as às estratégias do Banco do Brasil.
Ação Voluntária: Gestão Organiza- Identificar temas de planejamento organizacional, gestão de recional e Planejamento
cursos humanos e comunicação e marketing relacionados às organizações do Terceiro Setor.
Ação Voluntária: Elaboração e Ges- Identificar conceitos e características que compõem o Terceiro
tão de Projetos Sociais
Setor, a Responsabilidade Social Corporativa e o Voluntariado,
relacionando-os às estratégias do Banco do Brasil.
Ação Voluntária: Gestão Financeira Identificar as ferramentas e instrumentos de gestão utilizadas
em organizações de Terceiro Setor.

Todos os funcionários e pessoas da comunidade.

Língua Brasileira de Sinais
Crédito e Risco Socioambiental
Introdução à Ação Voluntária

APL – Arranjos Produtivos Locais

Todos os funcionários.

Todos os funcionários.
Todos os funcionários.
Todos os funcionários.

Compreender a estratégia de atuação em APL definida pelo Ban- Todos os funcionários.
co e sua relevância para a geração de negócios.

Gestão de Negócios em APL (Arran- Atuar em Arranjos Produtivos Locais, contribuindo para a estrutura- Funcionários do nível gerencial e parceiros.
jos Produtivos Locais)
ção de negócios sustentáveis e relacionando as questões conceituais com as práticas administrativas e negociais cotidianas.
Educadores Sociais

Construir práticas político-pedagógicas de educação cidadã, por Todos os funcionários e aberto à participação
meio de vivências voltadas para a promoção da inclusão social, da comunidade (entidades e parceiros).
com foco nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio.

RSA e Sustentabiliade de Negócios Reconhecer os princípios e ações de responsabilidade socioambien- Todos os funcionários.
tal-RSA adotados pelo Banco do Brasil e suas implicações para a sustentabilidade dos negócios e o desenvolvimento sustentável do país.
Segurança de Pessoas e Ambientes Capacitar-se para gerir os processos relativos à segurança pre- Todos os funcionários.
ventiva de ambientes e pessoas, conscientizando-se das responsabilidades do profissional no exercício de suas funções.
Cooperando

Disseminar a cultura cooperativista no seu local de trabalho e na sua Todos os funcionários e agentes sociais, parcomunidade, contribuindo para ações de desenvolvimento local.
ceiros, clientes, fornecedores, prioritariamente aqueles envolvidos na estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável .

DRS – Uma Estratégia Negocial

Utilizar a metodologia da Estratégia Negocial DRS e as ferra- Todos os funcionários, parceiros do DRS e
mentas de intervenção e gestão participativas.
membros da comunidade que tem por objetivo utilizar a metodologia da Estratégia Negocial DRS e as ferramentas de intervenção e
gestão participativas.

Planejamento Financeiro Pessoal

Compreender a importância de gerir seus recursos financeiros, Todos os funcionários e pessoas da comuniutilizando as ferramentas disponibilizadas no curso.
dade.

Direitos do Consumidor Destinado Avaliar sua própria atuação no relacionamento com clientes in- Todos os funcionários e pessoas da comunidade.
a todos os funcionários e pessoas ternos, externos e usuários do Banco, sob a ótica dos princípios do
da comunidade
Código de Defesa do Consumidor.
Navegação Web

Utilizar os recursos básicos de internet.

Todos os funcionários e pessoas da comunidade.

Agricultura Familiar: Pronaf

Capacitar-se como agente para realização efetiva de negócios do
Pronaf, com vistas ao incremento da contratação de operações
amparadas pelo Programa.
Desenvolver conhecimentos sobre segurança do trabalho e promoção da saúde, capacitando-se a disseminar a cultura de prevenção a riscos ocupacionais.
Conduzir o próprio desenvolvimento pessoal e profissional, a
partir da visão de saúde e trabalho integrados, utilizando o suporte organizacional oferecido pela empresa.

Funcionários dos níveis operacional e gerencial
de Unidades de Negócios que operem financiamentos amparados pelo Pronaf.
Funcionários que exerçam a função de Cipeiro ou Responsável pela Prevenção de Acidentes (RPA).
Funcionários, que retornam de licença saúde,
preferencialmente após 90 dias de afastamento.

Segurança e Saúde no Trabalho
Oficina Saúde e Trabalho

Conexão
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Ações de Capacitação em RSA

Objetivo de Aprendizagem

Público-Alvo

Oficina de Ecoeficiência

Disseminar princípios, valores e práticas de ecoeficiência propon- Funcionários das unidades priorizadas pelo
do mudanças na relação do ser humano com o meio ambiente.
Programa de Ecoeficiência - nos Estados do
Paraná e Rio de Janeiro, e no Distrito Federal.

Seminário Saúde e Trabalho Gestor Instrumentalizar-se para orientar a equipe, nos processos de Gestores dos funcionários público-alvo da
Orientador
mudança, assumindo o papel de Gestor Orientador do funcio- Oficina Saúde e Trabalho.
nário reinserido.

Formação de Alfabetizadores do Iniciar o processo de alfabetização dos adultos, a partir de me- Todos os funcionários e voluntários da comuBB Educar
todologia baseada nos princípios da Educação Libertadora e na nidade que tenham compromisso com a práproposta Sócio-Construtivista propostos para a alfabetização de tica pedagógica e a atuação cidadã.
jovens e adultos.
DRS – Fundamentos Conceituais e Conhecer a metodologia da Estratégia Negocial de Desenvolvi- Todos os funcionários, parceiros, membros
Metodológicos
mento Regional Sustentável do Banco do Brasil.
da equipe DRS e pessoas da comunidade.

Programas de Ascensão Profissional
O Programa Ascensão Profissional na Rede de Agências procura identificar funcionários e funcionárias com
potencial para ocuparem as comissões gerenciais na
Rede de Agências e Superintendências Regionais do BB.
O programa está alinhado com a Estratégia Corporativa do BB no que tange à ascensão profissional baseada
no mérito e permite a avaliação de competências profissionais (conhecimentos, habilidades e atitudes), por
meio de critérios de pontuação específicos, o que gera
confiabilidade e clareza às nomeações, evidenciando o
potencial de cada funcionário ou funcionária para exercer funções comissionadas.
Desde 2006, o Programa formou uma bolsa composta por 2.285 funcionários e funcionárias qualificados, os quais vêm sendo nomeados conforme a necessidade da empresa.
Em 2010, o Programa avaliou 1.081 funcionários e
funcionárias (sendo que 561 passaram a compor a bolsa). Ainda em 2010, o BB nomeou cerca de 366 participantes dessa bolsa.

Qualidade de Vida e Respeito à Diversidade
gri HR4

O Banco possui iniciativas que visam garantir a
qualidade de vida no trabalho de seus funcionários,
desenvolvendo e gerenciando vários programas que
visam à melhoria na qualidade de vida dos funcionários, tais como PCMSO (Programa de Controle Médico
da Saúde Ocupacional), Sesmt (Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho do BB), Tabas (Programa de Controle do Tabagismo), Pavas (Programa de Assistência às Vítimas
de Assalto e Sequestro), Programa de Reconhecimento
de Funcionários e Programa de Qualidade de Vida no
Trabalho.
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“Repelir preconceitos e discriminações de gênero,
orientação sexual, etnia, raça, credo ou de qualquer
espécie” é um dos itens da Carta de Princípios do BB.
Várias ações são desenvolvidas pela empresa no relacionamento com seus funcionários e demais públicos
de interesse visando o cumprimento deste princípio.
Apesar dos esforços empreendidos, em 2010 o BB recebeu, por meio da Ouvidoria Interna, cinco denúncias
de discriminação, das quais uma foi considerada procedente. Neste caso, foram tomadas as medidas administrativas cabíveis.

Saúde e Segurança no Trabalho
gri LA6 | LA7 | LA8 | LA9

Os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) desenvolvem uma série de atividades com foco na prevenção
de acidentes e de doenças ocupacionais, contribuindo
para a melhoria das condições de trabalho no Banco
do Brasil. Os principais indicadores de 2010 são:
• 567 análises ergonômicas do trabalho elaboradas para
funcionários da ativa ou em processo de posse, inclusive
para os que possuem deficiência física, visando a adaptação das condições de trabalho às suas necessidades;
• 1895 inspeções de segurança em edifícios de uso do
Banco do Brasil, com vistas à eliminação ou redução de
riscos envolvendo acidentes e sinistros, contribuindo
para a segurança de funcionários, clientes e usuários;
• 2307 mapeamentos ambientais em dependências do
Banco do Brasil, previstos no Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA), com o objetivo de eliminar ou reduzir riscos físicos, químicos e biológicos no
ambiente de trabalho;
• 631 grupos de abandono (Grua) constituídos ou revisados com objetivo de preparar os funcionários para
atuar em situações de emergência que impliquem
no abandono do edifício;

• 2.141 funcionários treinados em Segurança e Saúde no Trabalho, no âmbito das Comissões Internas
de Prevenção de Acidentes (Cipa) ou como Responsáveis pela Prevenção de Acidentes (RPA) no Banco
do Brasil.
Encontra-se em fase de implantação a nova estrutura do Sesmt, em todo o país, com representações desses
serviços em todas as unidades federativas, inclusive naquelas onde não há exigência pela legislação trabalhista
(Norma Regulamentadora NR 4, do Ministério do Trabalho e Emprego), com dotação total de 142 profissionais.
Desde 2003 o Banco do Brasil inclui em seus EPS
(Exames Práticos de Saúde) uma série de exames, es-

tratégias e ações que visam a prevenção de doenças,
ainda que não ocupacionais, e a promoção da saúde,
tais como exames preventivos de cânceres ginecológicos (útero, mamas, etc) e masculinos (próstata); avaliações e orientações sobre estresse e riscos coronarianos; orientações educativas e preventivas, tratamento
para eliminação do hábito do tabagismo; avaliação específica do sistema osteomuscular; adoção de pausas
e redução da jornada de trabalho por indicação médica nos casos de distúrbios osteomusculares; e exames
laboratoriais para avaliação do colesterol total, HDL,
trigliceridemia e glicemia.

Percentual de Empregados Representados por Comitês Formais
de Segurança e Saúde no Trabalho.

2010
CIPA(1)
Grupos de Abandono – GRUA

95%
(2)

24%

(1) Q
 uantidade de Cipas (53) por total de edifícios (56), conforme exigência legal
(NR 5, do MTE): 53/56=0,95=95%.
(2) Q
 uantidade de edifícios com Grua constituído (1352) por total de
dependências do Banco (5602): 1352/5602=0,24=24%.

Taxas de Acidente de Trabalho
Taxas(1)
Lesões (TL)
Absenteísmo(2)

2008

2009

2010

4,47

3,41

4,56

5,23%

5,21%

5,15%

Doença Ocupacional (TOD)

5,29

5,21

6,29

Dias Perdidos (TDP)

1,10

1,04

0,88

(1) Fórmula para cálculo:
TL = número de lesões/horas trabalhadas x 1.000.000;
TDO = número de casos de doenças ocupacionais/horas trabalhadas x 1.000.000;
TDP = número de dias perdidos relacionados ao trabalho/dias programados x 100.
(2) Absenteísmo = total de dias perdidos/dias programados

Além destas iniciativas, o Banco do Brasil mantém
avaliação de controle de estresse. Esta avaliação é realizada por um questionário específico (Teste de Lipp) que
classifica por meio de categoria os níveis de estresse de
cada funcionário. Os que são diagnosticados com nível
significante são devidamente orientados. Associado a
esta avaliação, o BB também disponibiliza o “Clube de
Convênios” que conta com academias e clínicas ligadas a
área de saúde e bem-estar, todos com desconto especial
para funcionários, dependentes, estagiários e aprendizes.
Na questão de LER e DORT, são realizadas avaliações dos funcionários e do ambiente de trabalho pelo
SESMT. A classificação da gravidade da patologia é
feita de acordo com o INSS, e quando pertinente, há o
afastamento do funcionário e encaminhamento para
assistência médica especializada.

Ainda no âmbito de saúde e segurança do trabalho,
o BB no seu Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), o Programa de Reabilitação Profissional, que prevê a reinserção do profissional quando diagnosticado patologia que comprometa suas funções e que tenha origem
ocupacional ou não.
Adicionalmente, estão previstos no Acordo Coletivo várias cláusulas com referência a “Saúde e Condições de Trabalho” e “Saúde e Segurança no Trabalho”.
Destacam-se a garantia do pagamento, por até 18 meses após o retorno ao trabalho, da gratificação de caixa ao funcionário que exercia a função e licenciou-se
por motivo de lesão por esforço repetitivo – LER, bem
como a complementação salarial quando da concessão de Auxílio-Doença Previdenciário ou Auxílio-Doença Acidentário.
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Programa de Qualidade de Vida no Trabalho
O Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do
Banco do Brasil é direcionado para funcionários, estagiários e aprendizes e promove ações de incentivo
a práticas anti-estresse tais como: ginástica laboral,
yoga, liang gong, tai chi chuan, eutonia, dança de sa-

lão, dança circular. A cada ano são promovidas, regionalmente, Semanas de Qualidade de Vida com palestras, oficinas, gincanas, vivências, concursos e quizzes
sendo escolhido um tema específico relacionado a
aspectos que favoreçam um estilo de vida mais saudável. O quadro abaixo resume os temas das Semanas
QVT, desde a criação do Programa, em 2007.

Ano

Enfoque

Tema

2007

Estresse

“A vida necessita de pausas” (Drumond)

2008

Atividade Física

“ Felicidade é atividade” (Aristóteles)

2009

Arte & Lazer

“A arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte” (Gandhi)

2010

Alimentação Saudável

“Que o teu alimento seja o teu medicamento” (Hipócrates)

Equipes de Comunicação e Autodesenvolvimento
(Ecoa)
Para complementar a atuação da comunicação,
o Banco do Brasil mantém as Equipes de Comunicação e Autodesenvolvimento, que auxiliam os gestores
nas ações de comunicação interna, responsabilidade
socioambiental, clima organizacional, voluntariado,
reconhecimento, capacitação e qualidade de vida. Cerca de 10 mil funcionários em todo o país participam,
como voluntários das Ecoa.

Programa de Assistência a Vítimas de Assalto e
Sequestro
gri LA8

Instituído pelo Banco no ano 2000, tem como finalidade prestar assistência médica, psicológica, jurídica
e de segurança à população vitimada em assaltos e
sequestros. O Programa prevê atendimento médicohospitalar e psicológico emergencial e continuado,
afastamento temporário ou realocação em outra dependência. O atendimento emergencial contempla,
além dos funcionários, seus familiares, estagiários,
aprendizes e terceiros que não tenham plano de saúde.

Programa de Reinserção
Aprovado em 2003, o Programa de Reinserção foi
criado para propiciar melhores condições de acolhimento ao funcionário que retorna às atividades após
longo período de afastamento por licença-saúde (mais
de 90 dias). O Programa garante a comissão do funcionário por 120 dias após a licença-saúde acidentária e
por 1 ano em caso de afastamentos por LER.
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Programa Caminhos para Aposentadoria
gri LA11

Em agosto de 2010 foi lançado o Programa Caminhos para Aposentadoria pela Universidade Corporativa do Banco do Brasil, objetivando orientar o funcionário na construção de um projeto de vida para
aposentadoria, e consta das seguintes ações: cartilha,
Oficina Vida Ativa, cursos internos e externos, eventos
Gepes e mentoria.
Em agosto, foram formados orientadores profissionais para conduzirem a Oficina Vida Ativa em todos os
estado do país, sendo que a primeira Oficina aconteceu em setembro, na Gepes Brasília DF.
No final do ano de 2010, já havia 114 participantes,
sendo 91 na Oficina Vida Ativa e 23 na cartilha POP –
Caminhos para Aposentadoria.

Equidade de Gênero
Alinhado com seus Compromissos Socioambientais e com o objetivo de alavancar na organização de
processos e métodos de valorização das mulheres, o
Banco do Brasil vem participando ativamente de programas de equidade do Gênero.
Em 2010, o BB conquistou pela segunda vez o Selo Pró-Equidade de Gênero por sua participação na 3ª Edição
do Programa Pró-Equidade de Gênero,
coordenado pela Secretaria de Políticas
para as Mulheres (SPM), da Presidência
1
da República pelo cumprimento das
ações de promoção da equidade de gênero nos processos de gestão de pessoas e de cultura
organizacional, pactuadas em plano de ação.

EMPOWERMENT

WOMEN’S

PRINCIPLES

Em 30 de agosto de 2010, o Banco do Brasil aderiu aos Princípios
de Empoderamento das Mulheres – Igualdade Significa Negócios,
proposta peloa ONU Mulheres e
EQUALITY MEANS BUSINESS
Pacto Global das Nações Unidas.
Esta adesão coloca como tema prioritário para o Banco
do Brasil a promoção da equidade de gênero.
Em resumo, os Princípios são os relacionados abaixo:
1. Estabelecer liderança corporativa de alto nível para a
igualdade de gênero;
2. Tratar todas as mulheres e homens de maneira justa
no trabalho – respeitar e apoiar direitos humanos e
não-discriminação;
3. A
 ssegurar saúde, segurança e bem-estar a todos,
trabalhadoras e trabalhadores, mulheres e homens;
4. P
 romover educação, treinamento e desenvolvimento profissional para as mulheres;
5. I mplementar desenvolvimento empresarial e práticas de cadeia de suprimentos e marketing que deem
poder às mulheres;
6. P
 romover igualdade através de iniciativas comunitárias e de defesa;
7. M
 edir e publicamente relatar o progresso no alcance
da igualdade de gênero.

Atenção a Pessoas com Deficiência
Em cumprimento à lei que determina que 5% das
vagas oferecidas sejam reservadas aos candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência, o Banco
do Brasil emprega 882 funcionários com algum tipo de
deficiência – o percentual estipulado não corresponde
ao existente no BB em virtude da insuficiência de candidatos aprovados nos últimos concursos públicos. As vagas a eles reservadas foram preenchidas pelos demais
candidatos, observando-se a ordem de classificação. Os
funcionários com deficiência recebem condições operacionais adequadas e de acordo com a análise ergonômica efetuada pelo Serviço Especializado em Engenharia
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT).
Além disso, a Caixa de Assistência dos Funcionários
do Banco do Brasil – Cassi coordena o Programa Bem Viver, que tem como objetivo promover o acesso de funcionários com deficiência e seus familiares ao atendimento
de suas necessidades de saúde, por meio de prevenção,
detecção precoce, diagnóstico, tratamento e reabilitação.

Além dos programas acima, o Banco do Brasil contribui em diversos grupos e fóruns de discussão focados na responsabilidade socioambiental e promoção e
valorização da diversidade, como por exemplo:
• Grupo de Trabalho ONU Mulheres – Brasil;
•C
 iclo de Encontros para o Fortalecimento da Equidade de Gênero nas Empresas Públicas e Privadas de
Capital Misto;
•P
 acto Global das Nações Unidas e ODM – Objetivos
do Milênio;
•S
 ubcomissão da Diversidade da FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos.
•C
 onselho Consultivo do Observatório Brasil para
Equidade de Gênero.
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Ouvidoria Interna
gri HR4

Para estimular o diálogo, valorizar as relações éticas
e humanizadas e contribuir para o aprimoramento das
políticas, processos, práticas e programas de Gestão de
Pessoas e Responsabilidade Socioambiental, o Banco do
Brasil mantém desde 2005 uma Ouvidoria Interna na
estrutura organizacional da Vice-Presidência de Gestão
Pessoas e Desenvolvimento Sustentável.
Os objetivos da Ouvidoria Interna incluem democratizar as relações do trabalho, atuar na prevenção,
mediação e solução de conflitos, contribuir para a valo-

rização do público interno, estimular o sentimento de
participação dos funcionários nas políticas e práticas
de gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental, gerar insumos e informações para aprimoramento
contínuo das políticas, dos processos e das práticas de
gestão de pessoas e responsabilidade socioambiental.
Nos casos em que a mediação de conflitos não alcança
efetividade, a demanda é encaminhada aos Comitês de
Ética (Superior ou Estaduais) para análise e julgamento.
A Ouvidoria é subdividida em 4 áreas – Processo
Ouvidoria Interna (recepção, registro, e análise e mediação), Estratégica e Gestão de Pessoas e Recursos – e
as demandas recebidas podem ser Denúncia, Reclamação (2ª Instância) e Elogio.

Os Canais de Comunicação com a Ouvidoria Interna são:

Correio Eletrônico:
ouvidoriainterna@bb.com.br

Telefone:
(61) 3102-5888

Carta:
(Endereço – SBS Ed. Sede 1 –
2º. Andar – CEP 70073-900 –
Brasília – DF)

Fax:
(61) 3102-5522

Atendimento Pessoal:
para que seja possível o
atendimento em todo país, a
Ouvidoria trabalha em parceria
com as Gerências Regionais de
Pessoas.

A Ouvidoria Interna oferece capacitação específica
sobre ouvidoria, mediação de conflitos, assédio moral
e sexual e outros, oferecidos pelo Banco ou por terceiros; realiza reuniões periódicas entre as equipes; apresentações de casos; participação em congressos de
Ouvidoria e troca de procedimentos de boas práticas
de mercado com ouvidorias de outros bancos e instituições do setor Público.
A Ouvidoria Interna desenvolveu um instrumento
de aproximação com os funcionários, as Ouvidorias Iti-
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Intranet.bb.com.br:
acesso rápido,
ouvidoria interna

nerantes, que são reuniões de trabalho realizadas em
todos os estados da Federação, com reforço nos estados de São Paulo e Santa Catarina para complementar
o processo de incorporação do BNC e BESC.
Externamente, a Ouvidoria Interna participa como
um dos representantes do Banco do Brasil no Programa Pró-Equidade de Gênero, coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) do Governo Federal e esteve presente nos eventos: reconstituição da
Ouvidoria da Igualdade Racial e 12º aniversário da Ou-

vidoria do Ministério da Previdência Social – MPS. Em
novembro de 2010 participou do I Fórum Internacional
das Américas de Ouvidorias, Defensores Del Pueblo e
Ombudsman, como coordenadora do painel “Instrumentos da Cidadania para o Fortalecimento da Democracia” promovido pela Ouvidoria-Geral da União, em
Salvador e no mês de dezembro de 2010 do III Encontro Nacional de Ouvidores, promovido pela Associação
de Bancos do Estado do Rio de Janeiro – ABERJ.

ou desempenho profissional dos funcionários. A gestão de desempenho por competências é realizada por
múltiplas fontes de avaliação, num processo de 360
graus, que compreende autoavaliação e avaliações
pelo superior hierárquico, subordinados e pares.
Percentual de empregados-funcionários que receberam análise e acompanhamento por forma de desempenho foi:

Gestão do Desempenho
gri LA12

O modelo de gestão do desempenho no BB compreende avaliações semestrais em duas dimensões:
alcance de metas estabelecidas no Acordo de Trabalho
– ATB e expressão de competências no trabalho.

Acordo de Trabalho – ATB
O ATB é o instrumento utilizado para avaliar o desempenho da gestão de cada unidade do Banco, com
o objetivo de mensurar a eficiência e eficácia de suas
atividades em relação às metas e objetivos estabelecidos nos documentos estratégicos e é composto por
seis perspectivas de desempenho: resultado econômico, estratégia e operações, processos internos, clientes,
comportamento organizacional e sociedade.
A perspectiva da sociedade traz um conjunto de
objetivos e indicadores que dizem respeito ao compromisso com o desenvolvimento social das comunidades em que o BB se insere e ao esforço em conscientizar e envolver os públicos de relacionamento em
questões voltadas à sustentabilidade.

2008

2009

2010

96,65%

82,15%

85,44%

Salários e Benefícios
gri LA3 | LA14

O ingresso no quadro de funcionários do Banco do
Brasil é feito por aprovação em concurso público e, desde
1985, o único cargo de ingresso é o de Escriturário, que
tem 12 categorias (E-1 a E-12), cada uma com Vencimento
Padrão (VP) específico. A política salarial do Banco do Brasil inclui remuneração padrão (com verbas pessoais e de
comissão) e remuneração variável, através do programa
de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).
A remuneração e os benefícios concedidos em 2010
aos funcionários foram distribuídos como resume a
tabela abaixo:
Destaques das Despesas de
Pessoal – R$ milhões

2009

2010

Variação
s/2009 %

Proventos

5.239

6.177

22,1

Benefícios

1.486

1.760

18,4

232

235

1,5

Previdência Complementar

Remuneração Média

Gestão de Desempenho por Competências

Cargo

Mulheres

Homens

Gerencial

5.975,53

7.098,91

Técnico

6.776,25

O sistema de avaliação individual adotado pelo BB
tem por objetivo orientar o processo de desenvolvimento profissional, contribuir com o planejamento de
carreira, facilitar a consecução dos objetivos organizacionais e subsidiar processos e programas de gestão
de pessoas, como os de ascensão profissional e educação corporativa.
O sistema é baseado na análise das competências
individuais, que representam comportamentos passíveis de observação no ambiente de trabalho e servem
como padrão ou referência para orientar a atuação

7.333,51

Operacional

3.552,96

3.654,27

Outros(1)

2.523,03

2.821,35

(1) Na categoria “Outros” foram considerados os cargos não comissionados, os
cargos em extinção e os cargos incorporados do Banco Nossa Caixa.

No BB não há diferença salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo e posuuem o mesmo tempo de carreira. A diferença observada entre as
médias salariais dos gêneros deve-se ao fato de existir
diferentes níveis dentro de uma categoria e o próprio
tempo de carreira, o que reflete na média calculada.
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Benefícios
O Banco do Brasil oferece um conjunto de benefícios compatíveis com seu porte, seu compromisso com responsabilidade social e sua política de retenção de talentos que extrapola as exigências da legislação. Entre estes benefícios estão assistência médica, previdência complementar, vale transporte, auxílios (alimentação/refeição, auxílio
creche/babá), auxílio ao filho com deficiência e plano odontológico a partir de 2010. Outros benefícios oferecidos
aos funcionários estão descritos na tabela abaixo:
Benefícios

Descrição

Ajuda Alimentação/Auxílio-Refeição

Tíquete disponibilizado em cartão eletrônico utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de
alimento em restaurantes e lanchonetes.

Ajuda Deslocamento Noturno

Ressarcimento de despesas com transporte de retorno à residência para funcionários cuja jornada de
trabalho termine entre meia-noite e seis horas da manhã e aos credenciados pela Câmara de Compensação que participem de sessão de compensação em período considerado noturno.
Verba para despesas realizadas com internamento de cada filho, inclusive adotivo, em creches e instituições pré-escolares de livre escolha e, inclusive, nas mesmas condições e valor, as despesas efetuadas com
o pagamento da empregada doméstica/babá. O valor é definido em Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.
Ressarcimento de despesas similares ao Auxílio-Creche para funcionários que tenham filhos comprovadamente com deficiência, que exijam cuidados permanentes, sem limite de idade.

Auxílio-Creche
Auxílio Filho Portador de Deficiência

Caixa Executivo – Vantagem em Caráter Pesso- Pagamento, em caráter pessoal, da gratificação de caixa executivo, por um período de 18 meses, a partir do
al – LER
momento que o funcionário, afastado por LER (Lesão por Esforço Repetitivo e Distúrbios Osteomoleculares
Relacionados ao Trabalho), retorne às atividades no Banco.
Cesta Alimentação
Tíquete disponibilizado em cartão eletrônico utilizado para ressarcimento de despesas com aquisição de
alimento em mercearias ou supermercados.
Faltas Abonadas

Aquisição anual de cinco faltas abonadas por ano.

Indenização por Assalto

Indenização em favor do funcionário e seus dependentes legais, no caso de invalidez permanente ou morte, em consequência de sequestro e/ou assalto intentado contra o Banco.

Licença para Acompanhar Pessoa Enferma da Concessão de afastamento aos funcionários, não superior a 90 dias, para acompanhar pessoas
Família (LAPEF)
enfermas da família em situações transitórias e pontuais.
Licença-Prêmio

Aquisição anual de 18 dias para cada efetivo exercício no Banco. Somente para funcionário com ingresso
no Banco antes de 1998.

Programa de Assistência a Vítimas de Assalto e Prestação de assistência médica, psicoterápica, jurídica e de segurança aos funcionários no pós-assalto,
Sequestro (PAVAS)
bem como facilitar a reorganização da rotina de trabalho da dependência, de forma a minimizar o impacto negativo do fato. Quanto à segurança da integridade física e emocional do funcionário e seus dependentes, o Banco arca com despesas de deslocamento (passagens, hospedagem, alimentação).
Programa de Assistência Social – Adiantamen- Concessão de adiantamento para cobertura de despesas com aquisição de óculos ou lentes, recomendatos – Aquisição de óculos e lentes
dos por médico. A reposição do adiantamento é feita em 25 até 48 meses, sem juros.
Programa de Assistência Social – Adiantamentos – Catástrofe Natural ou Incêndio Residencial
Programa de Assistência Social – Adiantamentos – Desequilíbrio Financeiro

Cobertura de despesas com aquisição ou reforma de bens essenciais danificados por catástrofe natural
como enchente, vendaval, abalo sísmico ou incêndio residencial. A reposição do adiantamento é feita em
25 até 48 meses, sem juros.
Adiantamento para superação de crise financeira, resultante de causas imprevisíveis, inevitáveis e fortuitas. A reposição do adiantamento é feita em 25 até 48 meses, sem juros.

Programa de Assistência Social – Adiantamen- Cobertura de despesas com funeral de dependente econômico, o que ultrapassar os valores cobertos pela
tos – Funeral de Dependente Econômico
Cassi. A reposição do adiantamento é feita em 25 até 48 meses, sem juros.
Programa de Assistência Social – Adiantamen- Adiantamento para pagamento das glosas da Cassi na livre escolha, quando caracterizada a insuficiência/
tos – Glosas da Cassi
inexistência de recursos médico-hospitalares e laboratoriais credenciados/conveniados na localidade que
está sendo realizado o tratamento. A reposição do adiantamento é feita em 25 até 48 meses, sem juros.
Programa de Assistência Social – Adiantamen- Concessão de adiantamento para cobertura de despesas com tratamento dentário, com reposição em 25
tos – Tratamento Odontológico
até 48 meses, sem juros.
Programa de Assistência Social – Adiantamen- Ao ser admitido no Banco, o funcionário e seus dependentes econômicos tem direito a 200 sessões
tos – Tratamento Psicoterápico
individuais de psicoterapia. Esgotadas a quantidade de sessões, o Banco permite-lhe a prorrogação das sessões, mediante liberação do adiantamento. A reposição do adiantamento é feita em 25
meses, sem juros.
Programa de Assistência Social – Auxílio - Aqui- Ressarcimento de parte das despesas realizadas com aquisição de medicamentos no exterior.
sição de Medicamentos no Exterior
Programa de Assistência Social – Auxílio - Assis- Cobertura das despesas com internato, semi-internato, externato e terapias complementares decorrentência a Portadores de Deficiência
tes de dependentes econômicos ou pensionistas (cadastrados no Banco) portadores de deficiências física,
mental e/ou neurosensorial, de caráter permanente, que limite ou gere sua incapacidade para o desempenho da vida diária e/ou do trabalho.
Programa de Assistência Social – Auxílio - Assis- Cobertura das despesas médico-hospitalares com doenças graves, quando não existirem recursos no Platência Médico-Hospitalar
no de Associados, que é destinado aos funcionários.
Programa de Assistência Social - Auxílio - Assis- Prestação de assistência social, com atendimentos psicossocial e sócio-educativo, para as situaçõestência Médico-Social
problemas.
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Benefícios

Descrição

Programa de Assistência Social – Auxílio – Deslo- Ressarcimento das despesas com deslocamento para tratamento de saúde no exterior (passagens, hoscamento para Tratamento de Saúde no Exterior pedagem e refeição) para o paciente e o acompanhante, quando inexistirem recursos adequados ou suficientes no Brasil.
Programa de Assistência Social – Auxílio – Des- Ressarcimento das despesas com deslocamento para tratamento de saúde no país (passagens, hospedalocamento para Tratamento de Saúde no País gem e refeição) para o paciente e o acompanhante, quando inexistir recursos adequados e/ou suficientes
no local de origem do funcionário (localidade onde lotado).
Programa de Assistência Social – Auxílio – Doa- Ressarcimento de despesas do funcionário com deslocamento para doação/recepção de órgãos para
ção/Recepção de Órgãos e Transplantes
transplante.
Programa de Assistência Social – Auxílio – En- Cobertura dos valores glosados pela Cassi sobre serviços de enfermagem hospitalar e domiciliar para pafermagem Especial
ciente que necessite de cuidados permanentes e intensivos de enfermagem, com condição de ser mantido
fora da UTI.
Programa de Assistência Social – Auxílio – Fale- Cobertura de gastos com funeral e traslado do corpo, em caso de falecimento de funcionário em situação
cimento em Situação de Serviço
de serviço fora da Região Metropolitana de sua dependência de localização, inclusive durante o trânsito.
Programa de Assistência Social – Auxílio – Re- Cobertura de despesas com remoção em UTI móvel ou táxi aéreo para tratamento de saúde, em situações
moção em UTI Móvel ou Táxi Aéreo
médicas de real gravidade e/ou emergências, caracterizadas pela necessidade de acompanhamento médico no deslocamento.
Programa de Assistência Social – Auxílio – Tra- Cobertura a título de reembolso dos valores glosados pela Cassi para despesas decorrentes do tratamento com Hormônio do Crescimento
tamento com hormônio de crescimento aos portadores de nanismo hipofisário.
Programa de Assistência Social – Controle do O funcionário inscrito no Programa terá a cobertura integral das despesas de deslocamento até o
Tabagismo
local mais próximo, quando não houver rede credenciada na localidade onde lotado o funcionário.
Também será ressarcido em 50% do valor dos medicamentos prescritos, se for o caso.
Programa de Assistência Social – Perícia Odon- O Banco assume a despesa com perícia odontológica, quando necessária.
tológica
Vale-Transporte

Custeio parcial das despesas com transporte de funcionários, nos deslocamentos de suas residências para
os locais de trabalho e vice-versa. Não se aplica nos deslocamentos aqueles efetuados com transportes
seletivos ou especiais.

Vantagem em Caráter Pessoal (VCP)

Continuidade do pagamento, em caráter pessoal por determinado período da comissão exercida pelo funcionário quando há redução da dotação da dependência.

Vantagem em Caráter Pessoal (VCP) - Acidente Pagamento, em caráter pessoal, da comissão, por um período de 120 dias, a partir do momento que o
de Trabalho
funcionário, afastado por Acidente de Trabalho, retorna às atividades no Banco.
Licença-Adoção

É abonado o afastamento para adoção de crianças com idade de até 96 (noventa e seis) meses. Adotantes
do sexo masculino podem afastar-se por cinco dias. Funcionária que adotar ou obtiver a guarda de criança
para fins de adoção faz jus, também, ao salário maternidade.

Licença-Maternidade

Por ocasião do parto, da adoção ou da guarda judicial para fins de adoção, a funcionária faz jus ao benefício
de salário-maternidade e licença-maternidade.

Salário-Maternidade

O salário pago à funcionária durante o período que estiver de licença-maternidade ou licença-adoção é
aquele igual à sua remuneração integral devida no mês de afastamento ou à média aritmética dos últimos seis meses (o que for melhor).

Assistência Médica

O Banco do Brasil contribui como patrocinador para um plano de saúde por funcionário, inclusive aqueles
oriundos de instituições financeiras incorporadas.

Previdência Complementar

O Banco do Brasil contribuir como patrocinador para um plano de benefício em previdência complementar por funcionário, inclusive aqueles oriundos de instituições financeiras incorporadas.

BB DENTAL

O Banco do Brasil em parceria com empresa Odontoprev proporciona assistência odontológica aos funcionários da ativa e seus dependentes.

Plano Odontológico BB Dental

O fornecimento do benefício plano odontológico a partir de novembro de 2010 com a parceria estratégica com
a OdontoPrev S.A. e a implantação da BB Dental atendeu
a uma reivindicação dos funcionários do Banco do Brasil.
Com o plano odontológico mais de 270 mil beneficiários da BB Dental, entre titulares e dependentes, têm acesso ao Plano BB Dental Essencial sem qualquer custo para
os funcionários. Após a implantação da BB Dental mais de
6 mil tratamentos foram iniciados em cerca de 150 municípios, agendados de maneira personalizada pelo Disque BB
Dental. Dos procedimentos iniciados, 47,7% foram eventos
de Profilaxia, ou seja, conjunto de prevenções higiênicas
bucais, demonstrando a preocupação dos beneficiários
em manter e aprimorar sua saúde bucal.
Conexão
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Em breve será efetuada uma Pesquisa de Satisfação de Clientes para mensurar a qualidade dos serviços
prestados e lançados outros planos, o BB Dental Executivo e BB Dental Supremo, com coberturas diferenciadas de acordo com as necessidades dos beneficiários.

Programa de Reconhecimento
Institucionalizado em 2002, o Programa de Reconhecimento do BB atua em duas linhas de ação: uma
voltada para fortalecer o relacionamento da empresa com seus colaboradores e outra para reconhecer e
valorizar o desempenho de dependências e equipes,
apresentado no Acordo de Trabalho.
Ações

Entre as mais novas ações realizadas pelo BB no
Programa de Reconhecimento, destacam-se o Festival Cultural e o Concurso Ecoar Melhores Práticas. O
Festival foi concebido para reconhecer e divulgar os
talentos artísticos dos funcionários e aposentados do
Banco e o Ecoar tem como objetivo valorizar o trabalho desenvolvido por todas as Ecoas no país. Em 2010,
foram realizadas a segunda edição do Festival e o 1º
Concurso Ecoar Melhores Práticas.
No relacionamento entre empresa e colaboradores
são desenvolvidas ações voltadas para melhoria do
clima organizacional e das relações interpessoais. Em
2010, destacamos as seguintes ações:

Cartões e Brindes

Parabenizar os funcionários por aniversários corporati- Funcionários que completam o
vos de um ano e por quinquênios.
primeiro ano e quinquênios.

Objetivo

Público Alvo

Nº de participantes

Diário de Bordo

Disseminar temas de interesses da Organização

Funcionários e colaboradores
(aprendizes e estagiários)

132.440

Festas de Fim de ano

Motivar o corpo funcional, promover a integração e Funcionários e colaboradores
melhoria das relações corporativas.
(aprendizes e estagiários)

255.028

Festival Cultural BB

Promover a integração dos funcionários e aposentados, di- Funcionários e Aposentados
vulgar os valores artísticos e valorizar talentos do BB, por
meio das categorias dança de salão, fotografia e crônica.

33.047

892

Concurso Ecoar Melhores Práticas Valorizar o trabalho desenvolvido pelas Ecoas, reforçar Ecoas no país
sua importância no apoio à Administração das unidades e divulgar as experiências bem sucedidas.

492

Previdência Complementar e Assistência Médica
gri EC3

O Banco do Brasil é patrocinador de entidades de previdência privada e de saúde suplementar, responsáveis
pela complementação de benefícios de aposentadoria e assistência médica a seus funcionários, como mostra o
quadro abaixo:
Entidades Patrocinadas

Planos

Benefícios

Classificação

Previ Futuro (Participam desse plano os funcionários do BB
admitidos na empresa a partir de 24/12/1997. Funcionários
Aposentadoria e pensão Contribuição definida
e patrocinadora contribuem paritariamente em média
com 7% sobre o salário de participação).
Previ – Caixa de Previdência dos Plano de Benefícios 1 (Participam desse plano os funcionários do BB que nele se inscreveram até 23/12/1997.
Funcionários do BB
Plano fechado para novas adesões. No ano de 2010 não Aposentadoria e pensão Benefício definido
houve contribuições por parte dos funcionários e patrocinadora pela situação superavitária do plano).
Plano Informal
Cassi – Caixa de Assistência dos
Plano de Associados
Funcionários do Banco do Brasil
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Aposentadoria e pensão Benefício definido
Assistência médica

Benefício definido

Entidades Patrocinadas

Planos

Benefícios

Classificação

Prevmais (Participam desse plano os funcionários oriundos
do BNC inscritos a partir de 01/08/2006 e participantes que
optaram pelo saldamento do Regulamento Geral. Funcioná- Aposentadoria e pensão Contribuição definida
rios e patrocinadora contribuem em média com 8,53% sobre
o salário de participação.

Regulamento Geral (Participam desse plano os funcionários
oriundos do BNC que se inscreveram até 01/08/2006. Plano
fechado para novas adesões. Funcionários e patrocinadora Aposentadoria e pensão Benefício definido
Economus – Instituto de Seguricontribuem paritariamente em média com 12,11% sobre o
dade Social
salário de participação).
Regulamento Complementar(1)

Aposentadoria e pensão Benefício definido

Grupo B

Aposentadoria e pensão Benefício definido

Plano Unificado de Saúde – PLUS

Assistência médica

Benefício definido

Plano Unificado de Saúde – PLUS II

Assistência médica

Benefício definido

Plano de Assistência Médica

Assistência médica

Benefício definido

Plano de Assistência Médica Complementar – PAMC

Assistência médica

Benefício definido

Multifuturo I (Participam desse plano os funcionários
oriundos do BESC inscritos a partir de 12/01/2003 e os participantes vinculados ao Plano de Benefícios 1 da Fusesc
que optaram por este plano de benefícios. Funcionários e Aposentadoria e pensão Contribuição definida
patrocinadora contribuem paritariamente entre 2,33% e 7%
Fusesc – Fundação Codesc de Se- do salário de participação conforme decisão contributiva de
cada participante).
guridade Social
Plano de Benefícios 1 (Participam desse plano os funcionários
oriundos do BESC que se inscreveram até 31/12/2002. Plano
fechado para novas adesões. Funcionários e patrocinadoras Aposentadoria e pensão Benefício definido
contribuem paritariamente em média com 9,8889% sobre o
salário de participação).
SIM – Caixa de Assistência dos
Empregados dos Sistemas BESC e Plano de Saúde
Codesc, do Badesc e da Fusesc

Assistência médica

Contribuição definida

Plano BEP (Participam desse plano os funcionários oriundos
Prevbep – Caixa de Previdência
do BEP. Funcionários e patrocinadora contribuem paritaria- Aposentadoria e pensão Benefício definido
Social
mente em média com 3,584% sobre o salário de Participação).
(1) R
 efere-se às contribuições relativas aos participantes amparados no contrato 97 que tem por objeto disciplinar a forma do custeio necessário à constituição de parte
equivalente a 53,7% do valor garantidor do pagamento do complemento de aposentadoria devido aos participantes admitidos no Banco até 14.04.1967, inclusive, e
que tenham se aposentado ou venham a se aposentar após essa data, exceto aqueles participantes que fazem parte do Plano Formal. Essas contribuições ocorreram
através da realização do ativo Fundo Paridade.

PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil
A Previ, fundada em 16 de abril de 1904, é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins
lucrativos, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro
(RJ). A Instituição trabalha para garantir aos participantes benefícios previdenciários complementares aos da
Previdência Oficial, de forma a contribuir para a qualidade de vida deles e de seus dependentes. É o maior
fundo de pensão da América Latina em patrimônio.
Economus – Instituto de Seguridade Social
O Banco Nossa Caixa, incorporado pelo Banco do Brasil
em 30/11/2009, era patrocinador de Planos de Previdência
Privada e de Assistência Médica administrados pelo Economus – Instituto de Seguridade Social, entidade fechada
de previdência complementar, com patrimônio próprio e
autonomia administrativa. Como decorrência natural da
incorporação, o Banco do Brasil passou à condição de sucessor das obrigações, inclusive dos planos de previdência.

Fundação CODESC de Seguridade Social – FUSESC
Com a incorporação do Banco do Estado de Santa
Catarina S.A. (Besc) e do Besc S.A. – Crédito Imobiliário
(Bescri) pelo Banco do Brasil, em 30/09/2008, o Banco
sucedeu às obrigações de patrocinador dos Planos de
Previdência Privada administrados pela Fundação Codesc de Seguridade Social – Fusesc.
BEP Caixa de Previdência Social – PREVBEP
Decorrente da incorporação do Banco do Estado do
Piauí (BEP) em 28/11/2008. O Banco sucedeu às obrigações de patrocinador do Plano de Benefício Definido
denominado Plano BEP. Participam desse plano os funcionários oriundos daquele banco, sendo que os funcionários e patrocinadora contribuem paritariamente
em média com 3,58% sobre o salário de participação.
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CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil
A Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi, pessoa jurídica de direito privado,
constituída em Assembleia Geral de 27 de janeiro de
1944, com sede e foro na cidade de Brasília (DF), é uma
associação, sem fins lucrativos, voltada para a assistência social na modalidade de autogestão. É uma das
maiores instituições sem fins lucrativos administradoras de plano de saúde, contando com mais de 698 mil
participantes. Por meio da Cassi, o Banco disponibiliza
para seus funcionários da ativa, aposentados e seus
dependentes o Plano de Associados.
Economus – Instituto de Seguridade Social
Além de administrar os planos de previdência, o
Economus disponibiliza planos de saúde para os funcionários egressos do Banco Nossa Caixa, com boa
rede de atendimento no estado de São Paulo.
Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas
BESC e CODESC, do BADESC e da FUSESC – SIM
Com a incorporação do Besc e do Bescri, em
30/09/2008, o Banco sucedeu às obrigações de patrocinador do Plano SIM, administrado pela Caixa de Assistência dos Empregados dos Sistemas Besc e Codesc,
do Badesc e da Fusesc – SIM. Para esse plano, o Banco não tem obrigação de contribuição patronal para
os aposentados, registrando em suas demonstrações
contábeis somente as contribuições vertidas para os
participantes ativos.

Inclusão de Companheiros Homossexuais como
Dependentes
O Banco do Brasil, por meio da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil –
Cassi oferece desde 2005 a inclusão de pessoas
homoafetivas companheiras de funcionários ou
funcionárias do BB como beneficiárias dependentes dos planos de saúde daquela Instituição.
Da mesma forma, a PREVI também realiza a
inclusão de pessoas homoafetivas companheiras de associados de seus Planos de Benefícios.
Estas iniciativas se inserem no contexto dos
Compromissos estabelecidos nas políticas de
responsabilidade socioambiental do Banco do
Brasil, que define o respeito à diversidade como
um de seus princípios.
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Gestão da Ética
gri SO2 | SO3 | SO4

No Banco do Brasil, Código de Ética e Normas de
Conduta são documentos institucionais. Elaborados em
consonância com os valores internos, estão alinhados
aos padrões éticos mais avançados exigidos pelo mercado financeiro e presentes nos “quesitos” de importantes certificações, como o Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE), da BM&FBovespa, o Índice Dow Jones
de Sustentabilidade, da Bolsa de Nova Iorque, (DJSI) e a
lei norte-americana Sarbanes Oxley (SOX).
O Código de Ética sistematiza os valores praticados
pela Empresa nas interações com seus diferentes públicos de relacionamento. Já as Normas de Conduta
constituem um guia prático que define as atitudes e
comportamentos considerados desejáveis para o corpo funcional. Os dois documentos foram revisitados
em 2009 a partir de consultas a diferentes públicos
de relacionamento (funcionários, estagiários, clientes,
fornecedores, entidades sindicais, acionistas e analistas de mercado).
Em 2010, com o objetivo de aprimorar e avançar na
gestão da ética, o BB aprovou a criação de 28 Comitês
para Ética, sendo um Superior e 27 Estaduais. A eles
cabe analisar e julgar desvios de conduta ética praticados por funcionários. Os Comitês Estaduais contam
com representantes dos funcionários, escolhidos por
meio de eleição.
Para coordenar o funcionamento desses comitês,
foi criada, em maio de 2010, a Divisão Gestão da Ética Corporativa, vinculada à Diretoria de Relações com
Funcionários e Entidades Patrocinadas. Além dela, outras duas divisões dessa Diretoria têm seu trabalho focado nos princípios de ética e conduta do BB. São elas
a Ouvidoria Interna e a Divisão de Responsabilização
Profissional.
O descumprimento dos preceitos contidos no Código de Ética e nas Normas de Conduta pode resultar
igualmente em ação disciplinar. Exemplo disso, a prática de lavagem de dinheiro. Este tipo de processo é
conduzido pela Diretoria Gestão da Segurança, pela
Auditoria Interna e pela Diretoria de Relações com
Funcionários e Entidades Patrocinadas. As sanções
aplicáveis vão desde termo de ciência até demissão
por justa causa, de acordo com a gravidade da ocorrência, o nível de participação de cada envolvido e as
circunstâncias em que ocorreu a irregularidade. Os
altos executivos do BB estão submetidos também ao
Código de Conduta da Alta Administração Federal.

Além de estar previsto no Código de Ética e nas Normas de Conduta citados acima, o tema corrupção, é abordado em vários cursos disponibilizados aos funcionários, como pode ser observado nas tabelas a seguir:
Curso
“Práticas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro”
“Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro – PLD”
"Sob Controle"
"Oficina Análise de Indícios de Lavagem de Dinheiro"
"Certificação em Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro"
"Certificação em Controles Internos e Compliance"

Quantidade de Treinamentos Realizados por Categoria Funcional

Gerencial

Quantidade Quantidade de
Funcionários
Lotação
Treinados

Técnico

Quantidade
Treinamento

Quantidade
Horas

% de
Funcionários
Treinados

31.678

1.148

5.196

51.210

11.149

326

1.443

11.620

4%
3%

Operacional

18.834

875

4.231

33.930

5%

Outros(1)

47.365

3.205

21.176

95.610

7%

109.026

5.554

32.046

192.352

5%

Total

(2)

Nota:
(1) N
 a categoria “Outros” foram considerados os cargos não comissionados, os cargos em extinção e os cargos incorporados do Banco Nossa Caixa.
(2) E
 m 2010 houve mudança na metodologia de cálculo dos totais de funcionários treinados em prevenção e combate a lavagem de dinheiro e políticas e práticas
socioambientais. Nos anos anteriores era considerado o total de treinamentos registrados e em 2010 foi utilizado o número de funcionários efetivamente treinados.

Endomarketing
A área de comunicação interna e endomarketing
do BB atua no sentido de favorecer a disseminação das
informações na Empresa com credibilidade e de forma
tempestiva, buscando estabelecer um diálogo franco e
aberto com o corpo funcional.
A disposição em ouvir os anseios e expectativas dos
funcionários é uma característica muito forte na atuação
da área de comunicação interna e endomarketing do BB,
em alinhamento com as premissas definidas na missão
e nos valores do BB. Tanto é assim que, no último ano, foram disponibilizados novos canais de interação, como a
ferramenta de comentários no site de notícias, que facilita o processo de comunicação ascendente, e a ferramenta de mensagens instantâneas, que dá mais agilidade à
comunicação entre os funcionários. Além destes canais,
existem diversos outros meios de interação do BB com
seus funcionários, como a TVBB, a "Revista BB.com.você",
comunicados e boletins específicos, por exemplo.
A interação com os funcionários também se materializa por meio de diversas ações de endomarketing,
onde se busca o engajamento e a integração, reforçando o vínculo entre o BB e seus colaboradores, em
consonância com a política de valorização dos funcionários adotada pelo Banco.

Negociação Coletiva e Relacionamento com Sindicatos
gri LA4 | LA5 | HR5

O Banco do Brasil encerrou o ano de 2010, como
uma empresa que se coloca, pela sua prática, entre as
que se consolidaram como paradigma de respeito às
orientações da Organização Internacional do Trabalho
e das Normas Constitucionais Brasileiras.
Uma das ações praticadas pelo Banco do Brasil e
preconizadas pela OIT, o "Diálogo Social”, consiste em
promover oportunidades para que as pessoas obtenham um trabalho decente e produtivo, em condições
de liberdade, igualdade, segurança e dignidade humana. Neste contexto o Banco do Brasil se pauta pelo
respeito à autonomia e independência da organização
sindical e à negociação coletiva acatando, por exemplo, as demandas da convenção nº 98 (OIT), que trata
do direito à sindicalização e à negociação coletiva. A
amplitude dos instrumentos de contratação coletiva
negociados entre o Banco do Brasil e a representação
atinge geograficamente todo o país, assim como inclui
todos os funcionários.
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Por meio da negociação coletiva, em 2010, o Banco
do Brasil ampliou os espaços para a solução de conflitos no ambiente de trabalho através da criação dos
Comitês de Gestão da Ética, que incluem um funcionário eleito em cada estado brasileiro com prerrogativas de estabilidade provisória e inamovibilidade. Esses
Comitês, e também a nova divisão de Gestão da Ética
Corporativa incluída na arquitetura organizacional da
empresa, vieram para se juntar à Ouvidoria Interna,
fechando os instrumentos e a estrutura necessária
para dar tratamentos aos casos de desvio ético comportamental. O Banco do Brasil foi também uma das
primeiras empresas do país a legitimar em seu Acordo
Coletivo a representação sindical no local de trabalho
na proporção de um representante para cada grupo de
80 funcionários.
Nos Acordos Coletivos de Trabalho não estão previstos prazos de notificação mínima para mudanças
estruturais que venham a ocorrer na empresa, porém
o Banco adota como política a divulgação tempestiva
junto às entidades sindicais representativas e a busca
em conjunto de soluções para as pessoas envolvidas,
utilizando a prerrogativa de negociação permanente,
espaço periódico e sistemático, em que empresa e sindicatos discutem temas cotidianos.
No relacionamento com a organização sindical, o
Banco segue a estratégia que tem sido sua característica, participando e organizando fóruns que reúnem
Banco e entidades em várias regiões do País, visitando
entidades sindicais e realizando reuniões periódicas,
quer sejam para debates de temas específicos, quer
sejam em mesas de negociação permanente. Por fim,
para dar maior transparência ao processo, o BB já havia disponibilizado na internet o site “Negociação Coletiva” e agora implanta o blog de mesmo nome para
aproveitar a capacidade de toda a corporação em interagir no que se refere a criticas e sugestões acerca dos
temas que envolvem todo o processo.
O Banco do Brasil, com o objetivo de construir o contrato coletivo anual, negocia em três frentes: junto ao
sindicato patronal, à Federação Brasileira de Bancos
(Febraban) e às confederações representativas de bancários em se tratando da Convenção Coletiva Nacional
dos Bancários e, junto a essas mesmas confederações,
CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro e CONTEC – Confederação Nacional
dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, em mesa à
parte, para construir as cláusulas específicas do Acordo
Coletivo dos funcionários do Banco do Brasil.

122

Relatório Anual 2010

Comunidade
O BB reconhece e respeita os valores culturais de
cada comunidade onde atua, buscando contribuir de
forma efetiva para a geração de riqueza e renda e do
desenvolvimento em bases sustentáveis. Neste sentido, participa de empreendimentos direcionados à
melhoria das condições sociais da população, especialmente por meio das ações da Fundação Banco do
Brasil.

Fundação Banco do Brasil
gri SO1 | EC8

A Fundação Banco do Brasil completou em dezembro de 2010, 25 anos de atuação em prol do desenvolvimento sustentável, com ênfase na redução das
desigualdades sociais e na promoção da cidadania.
Nesta trajetória repleta de aprendizagens, a Fundação
deixou de ser uma mera financiadora de projetos de
outras instituições, para se dedicar à estruturação e ao
aprimoramento de seus próprios programas.
Muitos atores e protagonistas, de norte a sul do
país, contribuíram nesta busca por uma autêntica
transformação social. Nesse processo, a sinergia com
as comunidades, traduzida na reaplicação de tecnologias sociais, tem sido a tônica dos trabalhos realizados.

R$ 118.610 Mil
O Maior
Investimento Social da
História da
Fundação

Visando promover o desenvolvimento social do país, a Fundação tem aplicado recursos crescentes em ações
de Educação e Cultura e Geração de Trabalho e Renda. Como pode ser observado no gráfico abaixo, essa evolução
atingiu seu ponto mais alto em 2010, com a execução do maior orçamento da história da Fundação. Este valor se
reverteu em ações para melhoria das condições de vida de 273.000 pessoas, participantes diretos dos projetos
executados em todo o país.
Investimento Social
R$ mil
140.000

120.000

273 Mil Participantes

Investimento Social Total Consolidado
Investimento Social Total com Recursos Próprios
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CATAFORTE – Logística Solidária

Material reciclável prensado para comercialização, Brasília (DF).

A Fundação atua desde 2002 na cadeia dos Recicláveis, fortalecendo iniciativas solidárias desenvolvidas por organizações
de catadores para a agregação de valor aos produtos coletados e a disseminação da cultura de responsabilidade ambiental.
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Em 2010, esta estratégia se refletiu na execução do
Projeto Cataforte, parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria Nacional de
Economia Solidária – MTE/Senaes. O Projeto tem como
foco a capacitação de aproximadamente dez mil catadores de materiais recicláveis, organizados em mais de
duzentos empreendimentos solidários, e se destacou
não apenas pelo valor envolvido – R$ 16.800 mil, mas
também pelo elevado alcance social de suas ações.
A partir de julho de 2010, a Fundação iniciou tratativas com o BNDES, a Petrobras e o MTE/Senaes, visando
novas ações integradas e complementares de fortalecimento da infraestrutura das cooperativas de catadores, de forma a ampliar sua capacidade operacional de
coleta, transporte e comercialização. A parceria recebeu a denominação Cataforte – Logística Solidária.
No dia 23 de dezembro, durante a Expocatadores
2010, em São Paulo – SP, foi realizada a entrega do pri-

meiro caminhão adquirido com recursos da parceria. A
solenidade contou com a presença do então presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff e do presidente
do Banco do Brasil, Aldemir Bendine.

Entrega de caminhão do Projeto CATAFORTE,
São Paulo (SP), Dez/2010.

Entrega de caminhão do Projeto CATAFORTE, São Paulo (SP), Dez/2010.

O Projeto tem como foco a capacitação de
aproximadamente dez mil catadores de
materiais recicláveis, organizados em mais
de duzentos empreendimentos solidários
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R$ 20.000 Mil
Investidos na Reaplicação da
Tecnologia Social PAIS

Unidade PAIS , Guapimirim (RJ).

A Tecnologia Social PAIS reúne técnicas simples de
produção agroecológica e de promoção do desenvolvimento sustentável. Tem por objetivo garantir a segurança alimentar de agricultores familiares e gerar
renda por meio da comercialização do excedente.
No período de 2005 a 2010, a Fundação investiu
mais de R$ 45.000 mil na implantação de 7.546 PAIS,

Comercialização de produtos no I Encontro
do PAIS, Brasília (DF), Maio/2010.

em 22 unidades da federação. O maior volume de recursos foi aplicado em 2010 – R$ 20.000 mil, e esse
resultado é fruto de parcerias estratégicas, estabelecidas com diversas entidades, em especial, a firmada
com o BNDES.

Unidade PAIS, Caxias (MA).
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Durante o exercício de 2010, foi realizado o I Encontro
Nacional do PAIS, evento que possibilitou o intercâmbio de informações e experiências, visando aprimorar a
atuação nas comunidades e potencializar os benefícios
da tecnologia. Foram debatidos temas relevantes para
os produtores, como a sustentabilidade e aspectos da
produção, beneficiamento e comercialização.

I Encontro Nacional do PAIS, Brasília (DF)
Maio/2010.

A partir do I Encontro, buscou-se avançar em encaminhamentos relativos à comercialização de produtos
para a merenda escolar de prefeituras e outros mercados. Também foram realizados esforços para aperfeiçoar o processo de reaplicação da tecnologia, a partir
do levantamento das principais dificuldades para a
execução dos projetos. A sistematização possibilitará
melhorias no planejamento e no acompanhamento
das ações, contribuindo para o alcance dos objetivos
sociais pretendidos.

I Encontro Nacional do PAIS, Brasília (DF)
Maio/2010.

Outro destaque de 2010 foi o I Encontro Nacional do AABB Comunidade, realizado em agosto, na cidade de Luziânia (GO). Durante cinco dias, coordenadores de projetos e educadores puderam debater questões importantes
para o desenvolvimento da tecnologia e adquirir novos conhecimentos.

Encontro Nacional do AABB Comunidade Luziânia (GO), Ago/2010.
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Encontro Nacional do AABB Comunidade,
Luziânia (GO), Ago/2010.

Educadores e crianças do AABB Comunidade, Aparecida do Taboado (MS).

O AABB Comunidade é um dos programas estruturados mais tradicionais da Fundação, fruto de
parceria com a Federação Nacional das Associações
Atléticas Banco do Brasil – Fenabb e com prefeituras
de todo o país. Em 2010, a iniciativa esteve presente
em 402 municípios, proporcionando atividades esportivas, recreativas e culturais a mais de 51 mil alunos, entre 7 e 18 anos, matriculados na rede pública
de ensino.
Ao longo de sua existência, o Programa tem desenvolvido diversas ações transversais, voltadas aos
participantes de seus projetos. Nesta categoria, em
2010, destacaram-se os projetos Vozes do Brasil, Jogos
Cooperativos e Educação para o Mundo do Trabalho.
O primeiro visa difundir a música por meio da criação
de corais, o segundo tem o propósito de promover a

cooperação como um valor para a juventude e o último pretende oferecer orientação, para que os jovens
reflitam sobre o mundo do trabalho e possam fazer escolhas conscientes com relação ao tema.A Fundação e
o BNDES estabeleceram um acordo de cooperação técnica e financeira mútua, com a finalidade de promover a redução das desigualdades, a inclusão social e o
desenvolvimento territorial, através de investimentos
no valor de duzentos milhões de reais, em um período
de cinco anos.
Em 2009, tendo em vista que as ações do Acordo
foram iniciadas no final do segundo semestre, não
houve tempo hábil para que os recursos fossem totalmente investidos. Em 2010, este quadro foi superado,
com a aplicação integral do orçamento do exercício e
de valores remanescentes do ano anterior.
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Os recursos da parceria vêm sendo direcionados para a reaplicação de tecnologias sociais, a estruturação de
empreendimentos solidários, urbanos e rurais, e o desenvolvimento de cadeias produtivas e territórios.

Feira de agricultores familiares, Governador Valadares (MG).

Investimentos da
Parceria Fundação-BNDES – 2010
R$ 43.878 Mil
R$ 23.409 Mil BNDES
R$ 20.469 Mil Fundação
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Conexão Solidária Internacional
As áreas de fronteira brasileira têm apresentado
grandes desafios, principalmente no campo social. O
Governo Brasileiro vem buscando a convergência de
esforços com países vizinhos, para viabilizar soluções
conjuntas que atendam à população local.
Nesse contexto, ganha relevância o convênio firmado entre a Fundação e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID. A parceria irá investir R$ 4 milhões de reais na gestão de cadeias produtivas e na implantação de quatro Centros de Referência de Tecnolo-

gias Sociais, em regiões fronteiriças, possibilitando a
irradiação de conhecimentos e metodologias que podem melhorar a qualidade de vida das comunidades.
Esse processo é reforçado pelo movimento de expansão que o instituidor da Fundação vem realizando
em países do Mercosul.

Regiões de Fronteira Priorizadas para a Implantação de
Centros de Referência em Tecnologias Sociais

Venezuela

Guiana

Colômbia

Suriname

PA

AM

RO
Bolívia

MT
MS

Paraguai

PR
SC
RS

Argentina

Uruguai

Programa Aprendiz Banco do Brasil
gri LA3

O Programa Aprendiz Banco do Brasil, originalmente denominado Adolescente Trabalhador, é baseado
na Lei 11.097/00 (Lei da Aprendizagem) e permitiu que
25.818 jovens de núcleos familiares de renda até meio
salário mínimo regional per capita desfrutassem de
capacitação profissional, renda social e a perspectiva
de adquirir experiências de trabalho em mais de 2,5
mil dependências do Banco do Brasil no país, no período de novembro de 2000 a dezembro de 2010 .
O programa oferece benefícios que se constituem
em diferenciais com outras empresas, como o serviço de assistência médico-hospitalar e o Programa de
Orientação Profissional. Para iniciar no Programa, o
adolescente deve ter entre 15 e 15 anos e 10 meses, ter
bom rendimento escolar e estar cursando no mínimo
a 7ª série do ensino fundamental do ensino diurno (no
caso de ensino obrigatório com duração de 8 anos), ou
o 8º ano, quando implantada a sistemática de 9 anos
instituída pela Lei nº 11.274/2006.
O total de investimento neste Programa ultrapassa
R$ 62 milhões/ano, que inclue um salário mínimo regional, auxílio alimentação, vales-tíquetes, vale-transporte e seguro-saúde. Ao final de 2010 o BB contava
com 4.603 aprendizes.
O Programa representa a continuidade de uma iniciativa de quase quarenta anos oferecendo oportunidades para milhares de adolescentes em todo o país.

Acesse o Relatório de 25 anos da Fundação Banco
do Brasil e confira mais detalhes sobre a atuação da
Instituição.

Lançamento do novo Programa Aprendiz Banco do Brasil.
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O Programa Aprendiz Banco do Brasil traz avanços
em relação aos programas anteriores destinados a esse
público, principalmente no que se refere à aprendizagem, porque mantém o objetivo de contribuir para a capacitação, formação pessoal e profissional do jovem,

além de propiciar melhorias em sua qualidade de vida.
Tudo isso, a partir do desenvolvimento de uma atividade produtiva e remunerada aliada à capacitação teórica, agora conduzida integralmente pela entidade.

Principais números do programa Aprendiz Banco do Brasil, incluíndo
os programas Adolescente Trabalhador e Menor Aprendiz

adolescentes ingressaram no Programa de 2001 a 2010
adolescentes em processo de aprendizagem no BB
adolescentes do sexo masculino
adolescentes do sexo feminino

Grupos Étnicos

Abrangência do Programa
indígenas

municípios atendidos, distribuídos em todo país

brancos

unidades do Banco do Brasil

negros
amarelos
pardos
não informados
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Programa Estágio de Estudantes
gri LA3

O Programa Estágio de Estudantes do Banco do Brasil contribui para a qualidade da educação propiciando
vivência prática ao estudante e complementando o
processo de ensino/aprendizagem em correlação com
o curso de formação do aluno.
Para participar do Programa, o estudante deve ter no
mínimo 18 anos, estar matriculado e frequentando um
curso regular de ensino médio ou superior e estar inscrito em pelo menos um dos agentes de integração conveniados. O Banco do Brasil concede aos seus estagiários
benefícios, tais como bolsa-auxílio, auxílio-transporte,
auxílio-alimentação, além do recesso remunerado.
Ao final de 2010, o Banco do Brasil contava com
9.392 estagiários e o investimento no programa ultrapassou R$ 50 milhões no ano.

Inclusão Digital
O Banco do Brasil, por si próprio ou por meio de sua
Fundação, viabiliza a instalação de estações digitais e
de telecentros comunitários, visando qualificar crianças e jovens para os desafios da sociedade atual, baseada nas tecnologias de comunicação e informação.
Tratam-se de espaços privilegiados de aprendizado e de intercâmbio cultural, onde são oferecidos não
apenas cursos de iniciação à informática e acesso à internet como também, em alguns casos, serviços bancários e equipamentos para rádios comunitárias.
Por meio do Programa Estação Digital, da Fundação
Banco do Brasil, foram implantadas 243 “estações digitais”.
O Programa Telecentros Comunitários, do Banco do Brasil,

oferece acesso à tecnologia e inclusão digital nos cerca de
1.200 telecentros em todo o país. Os equipamentos usados
no Programa Telecentros Comunitários provêm da remodelação do parque tecnológico do Banco.

Fundo da Infância e da Adolescência
O Programa de Direcionamento de Imposto de Renda e Doações para Fundo da Infância e Adolescência
(FIA) do Banco do Brasil tem como objetivo apoiar as
políticas do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e ao mesmo tempo incentivar a
participação cidadã – de seus clientes e voluntários –
como força de transformação da sociedade.
Os Fundos da Infância e da Adolescência são contas bancárias criadas para receber recursos de fontes
governamentais e de pessoas físicas e jurídicas que só
podem ser utilizados no financiamento de programas e
ações de proteção à criança e ao adolescente, em projetos enquadráveis nos seguintes eixos: proteção contra abuso, exploração e violência, garantia de direitos,
crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade
social, atendimento socioeducativo em meio aberto,
conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente.
As contribuições são incentivadas por dedução de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas. Os fundos
são geridos pelos conselhos da criança e do adolescente
em âmbito nacional, distrital, estadual e municipal e
monitorados pelo Ministério Público.
Em 2010, cerca de R$ 11,8 milhões foram direcionados pelo Banco do Brasil ao FIA. Ainda outro montante
de doação pode ser registrado, da parte dos clientes e
funcionários do BB que destinaram outros R$ 948 mil
para Fundos da Infância e da Adolescência por doações solidárias individuais.

Repasse ao FIA
(R$ milhões)
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Importante destacar que, graças aos últimos resultados obtidos pelo Banco e que possibilitou maior margem de destinação de recursos aos fundos da infância
e da adolescência, desde 2009 o Banco vem apoiando
iniciativas de funcionários voluntários que atuam em
UF

Município

entidades que trabalham com o sistema de garantias
de direitos de crianças e adolescentes. Em 2010, os 31
projetos relacionados abaixo receberam esses recursos, o que totalizou o repasse superior a R$ 2,5 milhões.

Projeto

Entidade

AM Manaus

Pipocas – Projeto Integração Pedagógica e OportuniCentro de Formação Vida Alegre
dades Criativas de Atendimento Social

BA

Salvador

Cidadania, Tecnologia e Musicalidade Olodum

CDI – Centro de Democratização da Informática

CE

Crato

Ações Culturais para Povos Rurais

Projeto Verde Vida

Aragoiânia

Um Raio de Sol no Meu Caminho

Centro de Referência Raio de Sol

Aparecida de Goiânia

Projeto Futuro Legal

CMDCA Aparecida de Goiânia

GO

VR projeto
(R$)
100.000,00
99.711,60
100.000,00
96.000,00
100.000,00

Núcleo de Democratização do Esporte e Lazer ComuInstituto Formação
nitário

80.000,00

Ibirité

Garantir Melhor Acolhida na Casa Abrigo

Centro de Libertação da Mulher Trabalhadora

34.400,00

Itauna

Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Recriando Caminhos

26.000,00

Lagoa Santa

Caiu na Rede é Midia

Conviver Saber Social

86.159,69

Nova Lima

Circo de Todo o Mundo

Centro de Recreação de Atendimento e Defesa da Criança e do Adolescente

Antonio Carlos

Faça Uma Criança Feliz

Escola de Menores São Vicente de Paula

Profissionalização da Guarda Mirim de Montes Claros

Associação Mantenedora da Guarda Mirim de
Montes Claros

99.000,00

Montes Claros

Fundação Educacional de Montes Claros

Juventude Cidadã – sua ginga, seu toque e
sua dança

59.240,01

Montes Claros

Pastoral do Menor São João Batista

Oficinas da Pastoral

98.058,62

Montes Claros

Diversa Idade – Cidadania e Sexualidade GLBT na AdoMovimento Gay das Gerais
lescência

86.710,20

Montes Claros

Solidariedade

Congregação das Irmãs da Sagrada Família

97.097,79

MT

Cuiabá

Oficina Sócio educativa Tecendo Cidadania

Creche Filantrópica Boa Vontade

MS

Campo Grande

Recanto da Criança 2011

Recanto da Criança

PR

Irati

Uma Chance para o Futuro

Associação dos Moradores do Bairro Rio Bonito

PE

Olinda

Musicanto, Ecos da Inclusão

ADEPE – Associação de Deficientes Peixinho

RS

Sapucaia do Sul

Cidadania - Cursos Profissionalizantes

Comitê de Cidadania Contra a Fome e a Miséria

Garopaba

Música na Comunidade – Projeto Grupo de Música –
Ação Social São Joaquim
Projetos Básicos para Violão

São Miguel D'Oeste

Jovem, Educação e Profissionalização

Lions Clube São Miguel D’Oeste

24.636,00

Campinas

Trampolim – Um Salto para o Futuro – Projeto Aprendiz

Casa de Menores de Campinas

70.580,00

Peruíbe

Projeto Espaço Amigo

Centro Ecumênico Frei Tito de Alencar

100.000,00

Ribeirão Preto

Comunidade no Transformar na Medida

Associação Transformar Ação Sócio Comunitária

100.000,00

Ribeirão Preto

Prevenção Também se Ensina

FRASOL – Fraternidade Solidaria São Francisco
de Assis

37.870,00

Ribeirão Preto

Cidadão Mirim

Organização Cidadania Ativa – OCA

100.000,00

São Paulo

Construção do Hospital do GRAACC

Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança
com Câncer

100.000,00

São Paulo

Projeto de Volta para Casa

Associação Beneficente Santa Fé

100.000,00

Lagarto

Cinema nos Bairros

Rotary Clube de Lagarto

MA Olinda Nova

MG Montes Claros

SC

SP

SE

TOTAL BRASIL
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31

100.000,00
99.733,08

36.000,00
100.000,00
99.000,00
66.400,00
100.000,00
56.050,00

72.350,00
2.524.996,99

Voluntariado BB
O Banco do Brasil vem buscando ser um grande
animador das ações voluntárias de seus funcionários,
tanto da ativa como aposentados. Materializa esse
empenho por meio de várias iniciativas tais como: capacitações para a realização do trabalho voluntário
e, reconhecimento desse trabalho, por meio de apoio
financeiro a projetos que contam com a participação
voluntária de seus servidores. Busca fomentar a criação de comitês de cidadania disponibilizando áreas
ociosas para sua instalação e concedendo isenção nas
principais tarifas bancárias.

Como forma de apoiar financeiramente os projetos
de seu voluntariado, foi criado o Projeto Voluntários BB
em 2004. O Projeto Voluntários BB é o resultado do trabalho conjunto do Banco do Brasil e da Fundação Banco
do Brasil para apoiar a implementação de ações sociais
voluntárias que promovam geração de trabalho e renda
desenvolvidas por entidades civis sem fins lucrativos,
oportunizando aos mais de 2000 voluntários inscritos
no programa concorrer à obtenção de recursos.
Reforçando sua postura, o projeto incorporou em
2010 duas novas categorias para inscrição de propostas: conservação e recuperação de recursos hídricos e
adaptação das comunidades às mudanças climáticas.
Por meio dessa parceria os 46 projetos abaixo receberam apoio que superou R$ 3,5 milhões.
Título do Projeto

Valor Apoio
FBB (R$)

UF

Município

Entidade Proponente

AC

Brasileia

Sociedade de Desenvolvimento Ambiental do Alto Alpinistas da Floresta – Manejo Sustentável
Acre – SDAC
de Sementes Florestais Nativas

100.000,00

AM

Manaus

Instituto Tecnológico Alternativo de Petrópolis do Rede de Empreendedores Digitais de PetróAmazonas Vicente Ferreira da Silva
polis – Amazonas

91.110,00

BA

Catu

Associação Beneficente e Comunitária São Judas do
Projeto Recicla Cidadania
Bom Viver

99.331,00

BA

América Dourada

Associação Des. Rural e Agropecuário de Prevenido

Processamento de Polpa de Frutas

CE

Maracanaú

Associação Comunitária do Coqueiral

Projeto Costurar é Construir

CE

Quixelô

ICEQUI – Instituto Cultural e Econômico de Quixelô

Rendas do Quixelô

57.792,00

CE

Maracanaú

Associação Beneficente do Alto Alegre

Tecendo o Amanhã

35.200,00

DF

Brasília

Casa de Ismael – Lar da Criança

Programa Primeiro Passo para o Trabalho

99.953,60

DF

Sobradinho

Obras Sociais do CEF Jeronimo Candinho

Capacitando e gerando renda com produções audiovisuais

100.000,00

DF

Brasília

Viver Costurando

Viver – Associação dos Voluntários Pró-Vida
Estruturada

33.958,00

DF

Recanto das Emas

Cooperativa Habitacional do Recanto das Emas

Comunidade Recanto Feliz

38.948,80

DF

Brasília

Instituto Comunidade Participativa

Projeto Moda Jovem

GO

Luziânia

Obras Sociais da Sociedade Espírita Wantuil de Freitas Juventude em Marcha

GO

Goiânia

Associação de Materiais Recicláveis Beija Flor

GO

Goiânia

Cooperativa dos Coletores de Material Reciclável A
Reciclando Cidadania
Ambiental

78.178,00

GO

Goiânia

Cooperativa dos Catadores de Material Reciclável "ReReciclagem e Solidariedade
ciclamos e Amamos o Meio Ambiente" – Cooper-rama

78.178,00

GO

Goiânia

Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo

MA

São Luís

Fórum de Desenvolvimento Local Sustentável da Vila
Construindo para Cidadania
Jaracaty

81.000,00

MA

São Luís

Associação Beneficente de Mães de Vila Nova

Penteado Afro – Beleza Negra

60.949,16

MG

Janaúba

Associação Comunitária dos Apicultores de Janaúba

Associação de Beneficiamento de Mel

99.855,00

MG

São João da Ponte

Associação Quilombola Brejo dos Crioulos

Estruturação e consolidação das unidade de
beneficiamento de mandioca, cana e arroz
do Quilombo Brejo dos Crioulos

96.709,94

MG

Jaboticatubas

Educar e Capacitar para Crescer

Grupo Amor e Caridade

MG

Araçuaí

Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento – CPCD

Projeto Quintais Maravilha - Hortas Sustentáveis

Reciclando Vidas

Mercatudo do Irmão Áureo

100.000,00
45.200,00

99.431,00
100.000,00
78.178,00

100.000,00

100.600,00
49.892,10
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Valor Apoio
FBB (R$)

UF

Município

Entidade Proponente

Título do Projeto

MG

Itueta

Conselho de Desenvolvimento Comunitário Córrego
Construção de Barraginhas
São Simeão

MG

Bocaiúva

Associação Comunitária de Morro Alto

Unidade de Processamento de Mandioca –
Morro Alto (MG)

98.967,15

MS

Cassilândia

Associação de Pais e Amigos dos Expepcionais APAE

Irrigação e Estufas para Horta Comunitária

20.000,00

MS

Campo Grande

Obras Sociais Francisco Thiesen

Projeto Brilhar Mais 2010

93.608,25

MS

Campo Grande

Obras Sociais Anália Franco

Ampliação da Oficina-Escola de Marchetaria
em Madeira Reaproveitada de Palete

96.928,42

MS

Campo Grande

Associação de Reabilitação Parceiros da Vida – EsquaFábrica de Tijolo Ecológico
drão da Vida

PB

João Pessoa

Associação de Cidadania e Inclusão Social – ACIS

Projeto Reviver com Cidadania

38.927,00

PE

Parnamirim

Instituto Parnamirim Cidadão – IPC

Parna-Service Refeições

96.862,72

PE

Parnamirim

Associação dos Agricultores e Piscicultores do EntrePesca Artesanal do Entremontes
montes

PE

Parnamirim

Associação dos Agricultores da Fazenda Dourado

PR

Mandirituba

Construção de galpão com 450m para a CoCooperativa dos Produtores Rurais e Artesãos de
operativa de Produtores Rurais e Artesãos
Mandirituba
de Mandirituba – Coopermandi

99.515,79

PR

Iretama

Organização Não-Governamental Mulher Jurema –
Usina de Separação de Materiais Recicláveis
ONG MUJUR

84.095,20

PR

São João

Conselho Comunitário de São João

48.200,00

PR

Curitiba, São José dos
Capacitação Profissional para o Setor Hoteleiro e Mo- ASEC – Associação de Promoção Social, EduPinhais e Campina
dernização de Equipamentos
cação e Cultura
Grande do Sul

RN

Natal

Instituto Fal de Educação, Cultura, Meio Ambiente e
Transforme-se
Artes

RS

Alegrete

Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos

Reciclagem – Fonte de Renda e Preservação
Ambiental

97.000,00

RS

Bom Jesus

Associação Beneficente Betesda de Bom Jesus

Projeto Cozinha Popular

34.648,00

RS

Porto Alegre

Obra Social Imaculado Coração de Maria

Jovem Valor

SC

Xanxerê

Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência de
Escola da Cidadania e dos Saberes
Xanxerê – FCDX

SC

Caçado

AMAR – Associação Maria Rosa

Ofinca de Artesanato – Bordando em Tela e
Patchwork

25.518,90

SC

Itapoá

ONG Bridge International – Instituto para Promoção Ichtus – Rede de Reciclagem Artesanal da
da Vida
Pele de Peixe

57.105,62

SP

Ribeirão Preto

Voz que Transforma – Radialismo e Locução
Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto
como Foma de Humanização e Profissionae Região
lização de Deficientes de Ribeirão Preto

101.200,00

TO

Nazaré

Associação dos Apicultores de Nazaré

Implantação de Agroindústria (Entreposto)
para Beneficiamento dos Produtos Oriundos
da Apicultura na Região de Nazaré (TO)

100.000,00

46

3.508.777,84

99.997,20

100.600,00

45.000,00

Pesca Artesanal – Fazenda Dourado

45.000,00

2

Total
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Melhorias na Ofina de Marcenaria

95.465,78
96.000,00

78.999,71
30.673,50

Ainda no exercício, por meio de parceria entre o
BB e a FBB, foi realizado o II Encontro dos Comitês de
Cidadania do BB. Esta iniciativa foi realizada em conjunto com curso de capacitação para acesso ao Portal
de Convênios – Siconv, que consiste numa ferramenta
que moderniza o acesso e controla os recursos públicos por meio de convênios. Desta forma, acrescenta-se
para o voluntário novas capacidades e oportunidade
complementar de acesso a recursos para execução de
projetos sociais. Os participantes também puderam
adquirir conhecimentos que possibilitaram a atuação
como multiplicadores de conhecimento em suas localidades de origem.
Como forma de materializar o reconhecimento das
ações desenvolvidas pelos voluntários, foi incluída a
categoria Voluntariado em outra iniciativa do Banco,
o Prêmio Valores do Brasil, cujo detalhamento segue
em tópico próprio. Além de serem homenageados em
evento público, com a presença de mais de 1 mil convidados, também foram agraciados com pacotes turísticos para a Costa do Sauípe (BA).

Educação Financeira
gri fs16

Em outra iniciativa, em maio de 2010 o cartão Ourocard do BB apoiou a peça de teatro “Finanças Práticas”, apresentada no CCBB-SP, uma iniciativa da Visa.
De forma lúdica, a peça conta a história de dois jovens
com visões e valores diversos, incluindo noções de
como as crianças e jovens podem administrar sua vida
financeira e seu futuro.
Durante a realização das etapas do Circuito Banco do
Brasil de Vôlei de Praia – Sub 21, nas cidades de Campina
Grande (PB), Santos (SP) e Cabo Frio (RJ), o Banco do Brasil ministrou palestras sobre o tema Educação Financeira para aproximadamente 1.200 alunos matriculados
em 7 (sete) escolas de ensino médio (pré-universitários).
Em Brasília também foram ministradas 2 (duas) palestras sobre esse tema nas unidades do INEI (Asa Norte
e Lago Sul) tendo como público-alvo alunos do 6º ano
do ensino fundamental ao 1º ano do ensino médio.
Essas ações fazem parte do Projeto Universitários
2010 e têm como objetivo estreitar o relacionamento com o público jovem e universitário presentes nos
eventos esportivos, ensinando-os a tomar decisões financeiras de forma responsável e consciente.
Foram realizadas palestras também nas comunidades de Paraisópolis e Heliópolis (São Paulo). Cada localidade contou com 4 palestras e um público médio
de 300 pessoas. Foram abordados temas de educação
bancária e financeira, saúde, alimentação e beleza.
Em julho de 2010 foi lançada a página de Educação Financeira no site do Banco do Brasil, oferecendo
orientações e dicas de planejamento financeiro e de
investimento. A página registrou mais de 140 mil acessos desde o lançamento até o mês de dezembro. Neste
espaço os usuários têm acesso a informações sobre o
tema e aos sites de parceiros, que oferecem boas práticas, como Meu Bolso em Dia, da Febraban; Portal do
Investidor, da CVM; Como Investir, da Anbima; e Finanças Práticas, da Visa.

Prêmio Valores do Brasil
Compreendendo os conceitos básicos sobre o porquê, como e quando investir, o cliente estará em melhores condições para fazer suas escolhas. Por isto o
Banco do Brasil vem investindo em educação financeira desde 2009 quando, em parceria com a Visa,
implantou o Projeto Bate-Bola Financeiro, no hot site
bb.com.br/ourocard. Trata-se de um jogo com três níveis de dificuldade que ensina os princípios de finanças pessoais e que pode ser jogado contra o próprio
computador ou contra um amigo.

No âmbito das comemorações de seu bicentenário
em 2008, o Banco do Brasil criou o Prêmio Valores do
Brasil com o objetivo de reconhecer, premiar, estimular
e difundir iniciativas sustentáveis e científicas no âmbito do desenvolvimento do país.
Concedido a cada 2 anos, na sua primeira edição
foram 16 instituições premiadas ligadas ao “Desenvolvimento Econômico Sustentável”, e na segunda, em
2010, foram premiadas 20 iniciativas selecionadas entre mais de 5 mil experiências bem sucedidas ocorridas
nos últimos anos no BB, tendo como temática central o
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desenvolvimento sustentável a partir da indicação de
experiências de sucesso, reforçando o posicionamento
do BB no tema sustentabilidade, reconhecendo e fortalecendo os trabalhos de funcionários, dependências
e parceiros por todo o país.
Concorreram ao Prêmio funcionários, organizações
que apoiam ou desenvolvem projetos em conjunto
com cooperativas, associações ou ONG e empreendedores que desenvolvem projetos relevantes na área

Resultado do Prêmio
Valores do Brasil – Edição 2010
• Categoria Educação Ambiental
• Projeto Assuma seu Papel – Gecex Curitiba (PR)
Entidade parceira: Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente
• Projeto Educação Ambiental – CSO Brasília (DF)
Entidade parceira: Instituto Brasília Ambiental
• Projeto Fitilhagem – Gepes Rio de Janeiro (RJ)
Entidade parceira: Cooperativa Recooperar de Catadores de Materiais Recicláveis
• Projeto Não Plante Pilhas – Gecex Porto Alegre (RS)
• Projeto Óleo que Alimenta e Limpa – Agência Empresarial Oeste
Paulista do Banco do Brasil em Bauru (SP)
Entidade parceira: Supermercados Confiança
• Categoria Coligadas
• Projeto ADD Training – São Paulo (SP) Aliança do Brasil – São
Paulo (SP)
Entidade parceira: Associação Desportiva para Deficientes
• Projeto Água Coletiva – Caetés, Itabaí, Manari, Pesqueira e Serra Talhada (PE)
Brasilcap, Brasilprev, Brasilveículos e Aliança do Brasil
Entidade parceira: Comitê de Cidadania dos Funcionários do Banco
do Brasil
• Projeto Escola Estadual Carlos Maximiliano – Brasilprev – São
Paulo (SP)
Entidade parceira: Escola Estadual Carlos Maximiliano
• Projeto Morro do Juramento – Brasilveículos – Rio de Janeiro (RJ)
Entidade parceira: ONG Gera Renda
Projeto Nós de Bolsa – Guapimirim (RJ) Brasilcap – Rio de Janeiro (RJ)
Entidade parceira: Associação Guapiense de Integração Renovadora

Relacionamento com ONGs, OSCIP,
Associações e Cooperativas
Pelo fato de ser uma organização com forte vocação para o desenvolvimento sustentável de base local/
regional e agente de políticas públicas, o Banco do
Brasil entende que seus objetivos não poderão ser al-
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de desenvolvimento sustentável. A seleção dos projetos foi realizada em três etapas: a primeira por indicações das agências, superintendências, empresas
e entidades do Conglomerado; a segunda etapa foi a
pré-seleção realizada pela Unidade Desenvolvimento
Sustentável do Banco do Brasil e a terceira e última foi
realizada por um Grupo Técnico, formado por executivos das Diretorias do Banco do Brasil, incluindo a Fundação Banco do Brasil, sob supervisão da KPMG.

• Categoria Voluntariado
• Projeto Cisternas de Placas – Chapada Gaúcha (MG) e Coger (DF)
Entidade parceira: Associação Comunitária Mãe Ana
• Projeto Construção Barracão Agroindustrial – Agência Primeiro
de Maio (PR)
Entidade parceira: Associação dos Plantadores de Tomates e Produtos Hortifrutigranjeiros do Município de Primeiro de Maio
• Projeto Fortalecimento da Estrutura Produtiva dos Grupos Vida
e Preservação e Sabor do Cerrado do Assentamento Colônia I –
Padre Bernardo (GO) – Dirag (DF)
Entidade parceira: Associação dos Produtores Rurais do Projeto
Colônia
• Projeto Oficina de Panificação Vovó Meca – Goiânia (GO) – Aposentado do Banco do Brasil
Entidade parceira: Obras Sociais do Centro Espírita Irmão Áureo
• Projeto Pão da Vida – Agência Viçosa do Ceará (CE)
Entidade parceira: Centro Espírita O Pobre de Deus
• Categoria Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS
• Plano de Negócios de Comércio de Materiais Recicláveis – Agência Pirituba (SP)
Entidade parceira: Cooperativa de Trabalhadores de Reciclagem e
Beneficiamento Crescer
• Plano de Negócios de Cultivo de Caju – Agência Assu (RN)
Entidade parceira: Associação Projeto de Assentamento da Reforma Agrária de Novo Pingos
• Plano de Negócios de Cultura do Açafrão da Índia – Agência Mara
Rosa (GO)
Entidade parceira: Cooperativa dos Produtores de Açafrão de
Mara Rosa
• Plano de Negócios de Hortifrutigranjeiros – Agência Bairro São
Cristóvão – Chapecó (SC)
Entidade parceira: Cooperativa da Produção Artesanal de Guatambu
• Plano de Negócios de Pesca de Captura ou Extração – Agência
Tefé (AM)
Entidade parceira: Colônia dos Pescadores Z4 de Tefé

cançados sem diálogo permanente e interação proativa com a sociedade civil e demais stakeholders.
O relacionamento respeitoso e saudável com
ONGs, OSCIP, associações de bairros e cooperativas comunitárias de produção está no centro da atuação dos
programas da Fundação Banco do Brasil nas áreas de
saúde, cultura e esportes; nas iniciativas da Agenda 21

do Banco do Brasil; em projetos de desenvolvimento
de interesse coletivo – como na Estratégia de DRS e Arranjos Produtivos Locais.
O Banco do Brasil também participa de programas de
desenvolvimento sustentável em parceria com órgãos
governamentais, entidades da sociedade civil e outras organizações, brasileiras e internacionais, como o Protocolo
Verde, Objetivos do Milênio, Pacto Global da ONU, Pacto
pelo Combate ao Trabalho Escravo, Princípios do Equador, Princípios de Empoderamento das Mulheres, Fórum
Amazônia Sustentável, Moratória da Soja, Programa PróEquidade de Gênero, Carbon Disclosure Project, Empresas pelo Clima, Índice Carbono Eficiente – ICO2 e outros.
gri EC4

O BB promove o repasse de verbas, por meio de renúncia União (Lei 8.069/90) para o Conanda (Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente/Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente).
Este repasse tem como finalidade a promoção da qualificação de profissionais, preparo de materiais e no desenvolvimento de ferramentas apropriadas a crianças e
adolescentes atendidos pelo Conanda. Os recursos destinados pelo BB ao Conanda foram aplicados:
1. na qualificação de profissionais do Sistema de Garantia dos Direitos (SGD), em especial da rede de conselhos dos direitos e conselhos tutelares, por meio
de estratégias de formação continuada – Escolas de
Conselhos. Essas escolas são uma ação nacional voltada para a capacitação e articulação acadêmica realizadas em parcerias com universidades, centros de
formação e outros;
2. na elaboração e publicação de materiais institucionais e pedagógicos, tendo como diretriz o Estatuto
da Criança e do Adolescente; e
3. nos processos de desenvolvimento, implantação e
implementação do Sistema de Informações para a
Infância e a Adolescência, em versão web – Sipia. O
sistema é um instrumento informatizado de gestão,
permitindo a coleta sistematizada e o tratamento
de informações a respeito das violações dos direitos
de crianças e adolescentes.
A aplicação dos recursos destinados pelo BB ao
Fundo Nacional tem contribuído para superar, progressivamente, a carência de preparo para o exercício
das funções de Conselheiros Tutelares e de Direitos,
na perspectiva de garantir uma atuação qualificada dos atores na defesa dos direitos da infância e da
adolescência, com reflexo direto na gestão desses recursos públicos.

Segundo avaliação da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente,
trata-se de uma parceria estratégica e profícua na estruturação e fortalecimento de uma política pública
sustentável no campo do fortalecimento do Sistema
de Garantia de Direitos (SGD). Continuando, a Secretaria ressalta que a parceria com o BB e os produtos
dela originados têm contribuído também na ampliação da taxa de implantação de Conselhos Tutelares
(CT) e Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) nos municípios brasileiros.
Apresenta dados de 2009 que mostram que, do coeficiente total de municípios, 91,4% dispõe de CMDCA
e 98,3% de CT.
Mais do que estar presente nas ações e iniciativas
do Banco do Brasil, o reconhecimento da importância
da participação da sociedade civil em seus resultados
consta ainda em documentos como o Código de Ética,
o Código de Governança e as Normas de Conduta.

Iniciativas aos Afetados pelos Desastres Naturais
Nos desastres naturais ocorridos no ano de 2010,
o Banco do Brasil promoveu iniciativas emergenciais
que contemplaram clientes, funcionários e comunidades atingidas. Todas as medidas pertencem a um plano de emergência desenvolvido pelo Banco.
Abertura de contas para recebimento de doações,
envolvimento do voluntariado BB nas regiões afetadas
são algumas das ações desenvolvidas pelo BB. Além
disso, para permitir a continuidade das atividades comerciais de seus clientes em caso de calamidades ou
desastres naturais, o Banco do Brasil normatizou medidas emergenciais acionadas a partir da decretação
de situação de emergência ou estado de calamidade
pública pela autoridade competente – medidas estas
que podem ser complementadas por outras, conforme
a situação específica.

Setor Público
gri SO6

O BB é um dos principais parceiros dos Governos
Federal, Estaduais e Municipais na implementação de
políticas públicas, projetos e programas impulsionadores do desenvolvimento. O Banco não realiza contribuições financeiras a partidos políticos, conforme
previsto em seu Código de Ética. O BB também apoia
a gestão municipal com a disponibilização do Kit do
Administrador Público, que consiste em material com
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agenda de eventos, livros e CDs de orientação a respeito da gestão pública.
Como fornecedor de produtos e serviços ao Setor, o
Banco do Brasil oferece as soluções mais adequadas às
necessidades de cada um nos nichos deste segmento e
de sua rede de fornecedores. A administração pública se
moderniza a cada dia, exigindo do Banco uma especialização contínua no atendimento a esse parceiro estratégico, buscando sempre novas tecnologias e processos.
Ressalta-se que o Banco terá papel fundamental
para o Brasil nos próximos anos, quando o país sediará grandes eventos internacionais, como a Copa do
Mundo e as Olimpíadas. Esses eventos demandarão
uma série de investimentos por parte do setor público,
principalmente na área de infraestrutura, e o BB será
importante parceiro para viabilizá-los.

Na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, o Banco do Brasil presta serviços relacionados à
execução e administração financeira, ao recebimento
de recursos para a Conta Única da União e ao repasse
de recursos para os demais entes da federação. Em sua
atuação com os demais órgãos federais, os negócios
envolvem principalmente a captação de recursos de
fundos e programas para aplicação em áreas específicas, a arrecadação de tributos, o pagamento de bolsas, benefícios e restituições e o repasse de recursos.
O Banco do Brasil é, atualmente, o agente financeiro
oficial de 16 estados e de 15 capitais.
gri SO5

O Banco do Brasil atua também na condução de políticas públi-

• Parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos

•P
 rotocolo dos Bancos Brasileiros pela Responsabilidade Socio-

ços para erradicar o sub-registro civil de nascimento no país

cas. Entre as diversas iniciativas destacam-se:

ambiental: documento composto por temas estratégicos para a

(SEDH): o BB é parceiro da SEDH na conjugação de esfore ampliar o acesso à documentação civil básica. O Banco do

gestão da sustentabilidade em instituições financeiras, o proto-

Brasil participa do Comitê Gestor Nacional do Plano Social

te com a participação de bancos como o BB, a Caixa Econômica

Subcomitê de Registro Civil, sendo publicado no Diário Oficial

colo foi inicialmente proposto pelo Ministério do Meio Ambien-

de Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica e do

Federal e o BNDES. A partir das diretrizes firmadas, os bancos

da União o nome dos representantes indicados pelo banco.

privados foram convidados a assinar documento semelhante;

A assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, em

•P
 lano Nacional de Mudanças Climáticas e Plano Nacional de

06/12/2007, entre Banco do Brasil (BB), Secretaria Especial de

de Gestão Ambiental, foi convidado a participar da consulta pú-

Agrário (MDA), Caixa Econômica Federal (CEF) e Instituto Na-

a economia brasileira nos próximos anos e poderão gerar negó-

compromisso entre estas instituições com vistas à conjugação

Produção e Consumo Sustentáveis: o BB, por meio de sua área

Direitos Humanos (SEDH), Ministério do Desenvolvimento

blica para os dois planos. As propostas impactarão diretamente

cional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), formalizou o

cios para as instituições financeiras;

de esforços para erradicar o sub-registro civil de nascimento no

•G
 rupo de Trabalho Febraban Pelos Direitos da Criança e do Ado-

lescente: o BB participa no GT com a finalidade de potencializar as ações já desenvolvidas individualmente, trabalhando em

país e ampliar o acesso à documentação civil básica.

Este Acordo possibilitou a elaboração do Plano de Trabalho sob

coordenação da Secretaria Especial de Direitos Humanos – SEDH.

rede e fortalecendo a política pública de direitos da criança e do
adolescente junto à sociedade, mantendo-se as características
próprias da atuação de cada integrante;

Fornecedores
gri EC6 | HR1 | HR2 | HR6 | HR7

O Banco possui uma política específica de relacionamento com os seus fornecedores, pautada na ética e na
transparência. Além dos critérios relacionados à economicidade, atendimento à legislação, especificações de
qualidade dos produtos e serviços e confiabilidade nos
prazos de suprimentos, é considerado o atendimento
aos requisitos de responsabilidade socioambiental.
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Por estar sujeito à Lei de Licitações e Contratos e demais legislações afetas, o Banco do Brasil traz para si uma
acirrada fiscalização de órgãos externos, como o Tribunal
de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da
União (CGU), o que assegura transparência, acompanhamento e respeito aos diversos públicos de interesse.
Abaixo, consta a relação das providências já implementadas relativas ao assunto:
a) realização de compra de bens e contratação de serviços priorizando o procedimento eletrônico, com
vistas a ampliar a disputa nos processos licitatórios;

b) i nclusão de cláusula socioambiental nas minutas
de contrato, na qual o fornecedor declara e obrigase a exercer suas atividades considerando práticas
sustentáveis como proteger e preservar o meio ambiente, não utilizar práticas discriminatórias ou de
trabalho ilegal e/ou análogo ao escravo, ou ainda,
não empregar menores, salvo na condição de aprendiz e em conformidade com a legislação vigente;
c) i nclusão de exigência contratual na qual o fornecedor compromete-se a conhecer o Código de Ética do
Banco;
d) p
 revisão, na instrução normativa do Banco, sobre a
possibilidade de inclusão de critérios de sustentabilidade nas especificações para aquisição de bens
e contratação de serviços e obras, considerando as
orientações da IN SLTI/MPOG Nº 1, de 19/01/2010
(DOU de 20/01/2010);
e) p
 revisão, nos editais de licitação, quanto à concessão de tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas – ME e empresas de
pequeno porte – EPP, com o objetivo de promover
o desenvolvimento econômico e social, a ampliação da eficiência de políticas públicas e o incentivo
à inovação tecnológica, em conformidade com a Lei
Complementar 123/2006.
As normas para os fornecedores são estabelecidas
de forma que a respectiva implementação seja verificada na condução dos processos licitatórios e na execução dos contratos.
As verificações de cumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e socioambientais, assim
como a análise de denúncias sobre eventuais infrações e desconformidades nessa matéria, são conduzidas em consonância com o que reza a legislação, os
editais de licitação e os contratos firmados. Havendo
qualquer indício de desconformidade, o Banco adota
as medidas de averiguação que a situação recomendar
e as ações de regularização que venham a ser necessárias. O Banco do Brasil mantém cláusulas contratuais
que condicionam o pagamento ao fornecedor à comprovação de regularidade trabalhista e previdenciária
(quitação da folha de pagamento, décimo terceiro, auxílio transporte, auxílio alimentação, FGTS e INSS).

Licitações Sustentáveis
Com vista a práticas democráticas e transparentes
de licitações, o BB prioriza, dentro das limitações legais, o meio eletrônico para processos de compras de
bens e serviços, o portal Licitações-e.

Os fornecedores que utilizam o portal para vender seus produtos e serviços desfrutam de inúmeras
vantagens: eliminação de custos com deslocamento e
hospedagem para envio de propostas e lances; participação em licitações realizadas em qualquer lugar do
país sem necessidade de deslocamento e acompanhamento de todos os preços praticados após abertura de
propostas e fases do processo.
Além disso, o Portal Internet divulga a política e
regulamento das licitações realizadas e os pré-requisitos para se tornar um fornecedor do BB. Oferece ainda uma relação de endereços e telefones através dos
quais é possível entrar em contato com as equipes responsáveis pelo relacionamento com fornecedores.

Canal do Fornecedor
Visando aprimorar a sua relação com os fornecedores e par-

ceiros, o Banco adotou o Acordo de Nível de Serviços (Service
Level Agreement – SLA) para a contratação de fornecedores. O

acordo é um documento formal, celebrado entre contratante e
fornecedor, que tem por função assegurar o comprometimento

mútuo em relação às obrigações estabelecidas nos contratos.
Os principais benefícios do SLA são:

• manutenção da qualidade dos serviços prestados;
• incentivo à busca pela excelência;

• redução das discussões e impasses quanto aos serviços prestados e;
• garantia de um nível de rentabilidade que não comprometa a
situação econômico-financeira de seus fornecedores.

Para disponibilizar essas e outras informações sobre con-

tratos, licitações, patrocínio e parcerias, o BB disponibiliza um
canal de comunicação próprio para esse público: o Canal do

Fornecedor. Criado em 2005, o canal imprime transparência no
relacionamento da Empresa com seus parceiros. Lá, é possível

encontrar, por exemplo, os pré-requisitos para tornar-se um fornecedor e o regulamento das licitações realizadas pelo Banco.
Para acessar o Canal do fornecedor, acesse:

bb.com.br – outros sites – compras, contratações e vendas.

Contratos
Nos contratos firmados com seus fornecedores o
Banco do Brasil proíbe desvios que não estejam de acordo com seus princípios de responsabilidade socioambiental. Todos estes estão explicitados em documentos
corporativos como a Carta de Princípios, o Código de Ética e as Normas de Conduta e estendem estes compromissos com os fornecedores além dos critérios relacionados à economicidade, ao atendimento à legislação,
às especificações de qualidade dos produtos e serviços
e confiabilidade nos prazos de suprimentos.
Conexão

139

Compras
O relacionamento do Banco do Brasil com seus
fornecedores também é pautado pelos princípios da
responsabilidade socioambiental. Além das exigências legais que regem as licitações públicas, de economicidade, conformidade legal, especificações de qualidade, entre outros, o BB exige de seus fornecedores
compromissos e adesões claras a princípios, pactos e
práticas éticas, como o Pacto Nacional pela erradicação do trabalho escravo, e de proibição ao trabalho
infantil, atendimento à legislação vigente, o combate
à discriminação de sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, entre outras.
Do ponto de vista ambiental, o BB preconiza a preservação, repudia práticas danosas ao meio ambiente

e exige o cumprimento da legislação vigente. Por conta da legislação o Banco não possui políticas que contemplem fornecedores locais.
As compras de papel A4, item de grande consumo
nas atividades diárias do Banco do Brasil, são licitadas
em consonância com a Lei de Licitações e Contratos,
além de apresentar critérios de sustentabilidade especificados no edital, tais como a exigência de certificação Cerflor (Programa Brasileiro de Certificação Florestal) ou FSC (Forest Stewardship Council).
A exigência de uma dessas certificações tem por objetivo garantir que a origem da madeira utilizada na produção da celulose e do papel seja proveniente de florestas 100% certificadas, ou seja, de produtores que adotam
práticas ecologicamente adequadas, economicamente
sustentáveis e socialmente justas no manejo florestal.

Meio Ambiente
Programa Água Brasil
gri EN11 | EN12

Como iniciativa voltada à defesa dos recursos hídricos, em 22 de março de 2010, dia mundial da água,
o Banco do Brasil firmou uma parceria para o desenvolvimento do Programa Água Brasil com a Agência
Nacional de Águas – ANA, o WWF-Brasil e a Fundação
Banco do Brasil – FBB.
Com o Programa Água Brasil o BB assume o compromisso de promover a conscientização, de investir
recursos para a preservação e conservação de recursos
hídricos e de buscar soluções, em conjunto com a sociedade, para os problemas relacionados ao tema. Estão previstos, no período de cinco anos, investimentos
de aproximadamente R$ 57 milhões.
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O Programa Água Brasil tem por objetivos:
• Promover a conscientização e a mudança de atitude da
sociedade como um todo (públicos interno e externo)
com relação a boa gestão e conservação ambiental, engajando-os na busca de soluções conjuntas para a questão;
• Adotar práticas sustentáveis na agropecuária, reduzindo seu impacto sobre os recursos naturais e a
biodiversidade, melhorando a qualidade das águas
e ampliando a cobertura da vegetação natural, por
intermédio da implementação de projetos de campo
representativos em 14 microbacias hidrográficas, localizadas nos biomas Cerrado/Pantanal, Mata Atlântica, Amazônia, Caatinga e Pampa;

• Promover a mudança de comportamento e valores
estimulando o consumo consciente e o tratamento
adequado dos resíduos sólidos urbanos, em cinco cidades do país, sendo uma por região – Sul, Sudeste,
Centro-Oeste, Nordeste e Norte;
• Disseminar e reaplicar modelos e melhores práticas
de gestão e conservação de recursos hídricos no país;
• Revisar e atualizar critérios socioambientais utilizados nos processos de financiamento e investimento
pelo Banco do Brasil;
• Revisar e aperfeiçoar modelos de negócios voltados
ao desenvolvimento regional sustentável e fortalecer/ampliar o portfólio de produtos e serviços financeiros que ofereçam incentivos e atrativos com características socioambientais, pelo Banco do Brasil;

• Ampliar a base de apoio social à gestão e conservação ambiental, ao consumo consciente e a reciclagem de resíduos sólidos por meio de campanhas de
comunicação especificas para esse fim, junto aos públicos interno e externo do BB.
O programa, que se relaciona com a Agenda 21 de
forma transversal, com iniciativas em todos os seus
eixos, está configurado em quatro frentes de atuação:
• Projetos Sociambientais no meio urbano e no meio
rural;
• Mitigação de Riscos;
• Negócios Sustentáveis;
• Comunicação & Engajamento.

Meio Rural
Agropecuária Sustentável
Meio Urbano
Resíduos Sólidos
Consumo Consciente

Produtos com
Atributos Socioambientais

Disseminação
de Resultados

Projetos
Socioambientais

Comunicação
e Engajamento

Novos
Negócios

Mitigação
de Riscos

Financiamento da
Sustentabilidade

As ações conjuntas têm por finalidade desenvolver
e disseminar novas tecnologias sociais que permitam
estimular formas de produção mais sustentáveis no
campo, e também mudanças de comportamentos e
valores em relação ao consumo consciente e tratamento dos resíduos sólidos, nas cidades.
O eixo de mitigação de riscos auxiliará tanto o Banco do Brasil quanto o WWF-Brasil na avaliação de potenciais riscos e oportunidades associados principalmente às atividades de agricultura e pecuária através
de uma maior compreensão sobre a relação de interação e interdependência dos elos de suas cadeias, norteando a busca por excelência nesses setores. Assim, o
eixo do programa visa reduzir alguns impactos negativos de práticas de produção e comercialização tradicionais sobre as comunidades e sobre o meio ambien-

Engajamento Causa

Ferramenta Análise
Compensação
de Emissões

te, e por consequência, mitigar os riscos potenciais nas
operações do Banco do Brasil. Como fruto do trabalho,
o BB terá a oportunidade de promover a revisão e aprimoramento dos critérios e instrumentos de avaliação
do risco socioambiental nos seus financiamentos e investimentos.
O eixo Novos Negócios busca o incremento do portfólio de produtos e serviços financeiros do Banco do
Brasil, sempre baseando-se nas melhores práticas de
responsabilidade socioambiental que tenham impacto direto na conservação do meio ambiente.
O eixo de Comunicação & Engajamento visa a promoção de ações de sensibilização dos públicos de relacionamento do BB e das entidades parceiras para os
problemas relacionados à causa ambiental, refletidos
na qualidade de nossas águas.
Conexão
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Os Projetos Socioambientais visam a melhoria da
qualidade e oferta de água e ampliação da cobertura da
vegetação natural em bacias hidrográficas piloto e estímulo à mudança de comportamento e valores em relação à produção, destino e tratamento dos resíduos sólidos urbanos. Nos projetos socioambientais do meio rural
serão desenvolvidos 14 projetos representativos em microbacias brasileiras, distribuídas pelos diversos biomas:
• Microbacia do Ribeirão do Guariroba (MS), do Rio Sepotuba (MT), do Rio Pipiripau e do Rio São Bartolomeu (GO),
do Rio Pereaçú (MG), nos biomas Cerrado/Pantanal;
• Microbacias dos Rios Lençóis, Cancã e Moinho (SP),
do Rio Beneventes (ES) e do Rio das Pedras (RJ), no
bioma Mata Atlântica;
• Microbacias do Rio Acre (AC) e do Rio Alto Teles Pires
(MT), no bioma Amazônia;
• Microbacia do Rio Longá (PI), no bioma Caatinga;
• Microbacia do Rio Camaquã (RS), no bioma Pampa.

• Belo Horizonte (MG) – categoria metrópole, representando a região sudeste.

Programa Água Brasil

Projetos Socioambientais – Meio Urbano

Natal (RN)

Rio Branco (AC)
Pirenópolis (GO)
Belo Horizonte (MG)

Caxias do Sul (RS)

Programa Água Brasil

Projetos Socioambientais – Meio Rural

Cuidando das Águas, com Ênfase em Agropecuária Sustentável
Pantanal

Cerrado

(1) – Paranaíba
(2) – Alto Paraguai
(3) – Médio S. Francisco
(8)

(7)
(6)
(3)
(2)

(1)
(4)

Mata Atlântica

(4) – Tietê
(5) – Litoral Sul-ES / Paraíba do Sul

Amazônia

(6) – Purus
(7) – Tapajós

Caatinga
(5)

(8) – Baixo/Médio Parnaíba

Pampa

(9) – Litoral RS

(9)

Ecoeficiência e Indicadores Ambientais
O Banco do Brasil incorporou os princípios da ecoeficiência em seus processos a partir da década de 90. Em
2006 lançou formalmente o seu Programa de Ecoeficiência, incorporando as iniciativas existentes e ampliando
o foco de atuação. A gestão da ecoeficiência do BB está
pautada na otimização do uso de recursos (água, luz,
cartuchos de impressoras, papel etc.), destinação correta
de resíduos sólidos, desenvolvimento de ferramentas de
monitoramento e controle, entre outras iniciativas.

UGRH Selecionadas

Obs: O programa atuará em 14 localidades nas Unidades de Gestão de Recursos Hídricos identificadas no mapa.

Consumo de Materiais
gri EN1 | EN2 | EN6 | EN22

No meio urbano, iniciativas voltadas para o consumo consciente e reciclagem serão desenvolvidas
em cinco cidades, de diferentes portes, representando
cada uma das regiões brasileiras, conforme abaixo:
•P
 irenópolis (GO), pequena cidade, representando a
região centro-oeste;
•C
 axias do Sul (RS), cidade média, na região sul;
•R
 io Branco (AC), representado a região norte na categoria de cidade média;
•N
 atal (RN), cidade grande, representando a região
nordeste;
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Na gestão de materiais do BB, o Programa de Ecoeficiência promove monitoramento da entrada e saída
de resíduos, com sua devida identificação e documentação. O gerenciamento dos resíduos sólidos pode ser
separado em duas fases:
a) Coleta seletiva, com a devida separação dos resíduos e possibilidades de reciclagem;
b) Destinação dos resíduos para associações ou cooperativas de catadores, viabilizando a promoção de trabalho e renda, ou ainda para comitês de cidadania de
funcionários do BB, que podem beneficiar projetos
sociais com a renda obtida com a venda do material.

O subprograma de coleta seletiva do Programa de
Ecoeficiência foi implantado, em sua primeira fase, em
2008, em sete prédios do BB: Edifício Sede I, II, III, IV e
Tancredo Neves (Brasília) e Edifício Sedan e Complexo
Andaraí (Rio de Janeiro). A segunda fase entra a partir de 2011 com a expansão do Programa para demais
municípios do país, conforme meta prevista na atualização da Agenda 21 do período de 2011 a 2013.
Em 2010 o BB consumiu 3.516 toneladas de papel
A4, o que representa um aumento no consumo. Esse
aumento não é significativo, considerando a expansão
do número de agências e de funcionários. Todo o papel utilizado pelo Banco é certificado pela FSC ou pela
Cerflor e 9,39% (330 toneladas) provém de reciclagem.
Consumo de Papel
(ton)

Água e Energia
gri EN5 | EN7 | EN8 | EN9 | EN10 | EN3 | EN21

A água consumida nas dependências administrativas do Banco do Brasil é proveniente de concessionárias, assim como todo o descarte de efluentes que utiliza o sistema destas. Sendo assim, não há reutilização
ou reuso de água no BB.
Consumo de Água
Edifícios
Estratégicos (m3)
Ed. Sede I

2007

10.286,67

10.560,00

9.746,00

10.393,00

44.865,93 40.032,00

37.830,00

39.151,00
37.673,00

Ed. Sede IV

-

- 44.262,00

CCT (1)

-

-

594,00

14.141,00

-

-

33.758,00

31.525,00

Total

3.516

76.741,00 70.465,00

Ed. Sede III

Tancredo Neves
3.437

2010

Ed. Sede II

(1)

3.412

2009

75.833,79 68.698,00

(1)

3.547

2008

131.036,39

119.290 202.931,00 203.348,00

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

Consumo de Água – Edifícios Estratégicos
(m3)(1)

2007

2008

2009

131.036

2010

No caso de cartuchos de tôner, o uso de recondicionados proporciona o reaproveitamento de carcaças
plásticas e poupa consumo de recursos não renováveis, como o petróleo. O processo de compra deste material é rigoroso, submetido a processos de análise de
amostras e visitas técnicas. A quantidade de tôner recondicionados, em 2010, foi de 106.081 unidades, que
representa 98,7 % do total do consumo do BB.

2007

202.931

203.348

2009

2010

119.290

2008

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

Consumo de Toners
Qtde. de Toners Qtde. de Toners
% de Toners
Consumidos Recondicionados Recondicionados
2008

90.739

90.739

100%

2009

97.693

97.151

99,45%

2010

107.475

106.081

98,70%
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Consumo de Energia
gri EN4

Com relação à energia, o BB conta desde 1990 com o Programa de Conservação de Energia Elétrica – Procen, que tem
como objetivo manter o controle do uso de energia elétrica nas dependências do Banco de forma a promover o uso racional desta. Dentre as iniciativas adotadas ao longo destes anos, têm-se a modernização do sistema de iluminação, substituição do sistema de ar condicionado com maior eficiência energética, entre outros. Assim como a água, a maior parte do
consumo de energia elétrica consumida pelo BB provém de distribuidoras de energia, cuja fonte é predominantemente
limpa e renovável.
Consumo de Energia
(TJ)

2.395

2.463

2.588
2.139

2007

2008

2009

2010(1)

(1) Em 2010 houve mudança na metodologia utilizada para o cálculo de energia consumida no Banco do Brasil. Nos anos anteriores, o
consumo era calculado com base nos valores gastos com as contas
de energia das dependências. Em 2010, foi implantado um novo método, que permite a digitação dos dados referentes ao consumo real
de kWh das contas de eletricidade, através de um sistema de gestão
específico. O sistema de gestão do consumo de eletricidade do Banco
do Brasil está em fase de aperfeiçoamento e os dados de consumo de
eletricidade podem sofrer alterações ao longo do tempo.
Investimentos em Meio Ambiente
gri EN30
Investimentos Relacionados com a Produção/Operação da Empresa (R$ mil)
Desapropriação de terras
Passivos e Contingências Ambientais
Programa de desenvolvimento tecnológico e industrial

2010

2009

n/d

n/d

-

-

46.389

22.204

Conservação de energia
Educação ambiental
Indicador Setorial
Outros
- Construção de agências sustentáveis
- Investimento no Programa de Recondicionamento de cartuchos
- Puragua - Racionalização do Consumo e Economia de água (5)
- Auditoria Ambiental Interna
Total dos investimentos relacionados com a produção/operação da empresa
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n/d

-

n/d

n/d

24.069

20.659

4.670

2.150

19.386

17.578

-

931

13

-

70.458

42.862

Compensação de Emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE
gri EN18 | EN26

Para compensar parte das suas emissões de GEE, o conglomerado Banco do Brasil desenvolve algumas iniciativas, desde 2007. Os principais números de 2010 são:
•C
 ircuito Banco do Brasil Vôlei de Praia (CBBVP) e Brasil Open de Tênis, evento patrocinado pelo BB na Costa do
Sauípe – BA: 1.392 árvores plantadas.
•Brasilprev Seguros e Previdência S.A: em 2010, a Brasilprev realizou um inventário de suas emissões de gases
do efeito estufa de 2007, 2008 e 2009, e apurou a emissão total de 1.325,26 tCO2e. Para compensar as emissões
apuradas nesses anos, a Brasilprev optou pela modalidade de conservação florestal e tornou-se responsável pela
floresta nativa localizada no município de Barra do Turvo, no estado de São Paulo, em uma área de aproximadamente 6 hectares.

Inventário de Emissões de GEE – GHG Protocol,
Carbon Disclosure Project, Empresas pelo Clima
gri EN3 | EN16 | EN17 | EN18 | EN29

Como signatário do Programa Brasileiro GHG Protocol, Caring for Climate, Empresas pelo Clima e Carbon Disclosure Project – pactos e compromissos pela
gestão, divulgação e redução das emissões de gases
de efeito estufa – o Banco do Brasil publicou em 2009
seu primeiro inventário de emissões, baseado na Fase
I do Programa Brasileiro GHG Protocol, tomando como
base as emissões da Empresa no ano de 2008. A partir
da realização do seu inventário de GEE, o BB adotou
medidas para a redução das emissões como incentivos
à diminuição de viagens e uso de equipamentos de videoconferências.

No inventário de 2010, que também foi baseado na
metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol, foram contempladas as emissões provenientes da frota de
veículos, da energia elétrica (geradores próprios e energia
adquirida) e dos deslocamentos aéreos de funcionários.

Conexão
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Inventário de Emissões CO2 – Banco do Brasil
Fonte

2009

2010

Variação(%)

ESCOPO 1: Frota Veículos Própria
de uso das dependências

4.495 tCO2e
(Álcool – 534,6 mil litros)
(Gasolina – 2,6 milhões litros)
(Diesel – Prejudicado)

4.850 tCO2e
(Álcool – 501 mil litros)
(Gasolina – 2,38 milhões litros)
(Diesel – 244 mil litros)

ESCOPO 1: Geradores de Energia

982,3 tCO2e (365,1 mil litros
de óleo)

1.221 tCO2e (478 mil litros de óleo)

24

1.636 tCO2e
29.538 tCO2e
13.754 tCO2e

(8)
-

ESCOPO 1: Biomassa
ESCOPO 2: Energia Adquirida(1)(2)
ESCOPO 3: Viagens Aéreas(1)

1.731 tCO2e
17.591 tCO2e
8.234 tCO2e

7,9

67

(1) O
 s sistemas de gestão do consumo de eletricidade e de viagens aéreas do Banco do Brasil estão em fase de aperfeiçoamento e os dados publicados podem sofrer
alterações ao longo do tempo refletindo na mudança dos valores das respectivas emissões de CO2. Em abril de 2011, o Banco do Brasil contratou uma consultoria
especializada com o objetivo de aprimorar o seu inventário de emissões de gases de efeito estufa.
(2) A
 metodologia de cálculo para o consumo de energia foi alterada em 2010. Desta forma, não é possível comparar as emissões de CO2 provenientes de energia
consumida entre um ano e o outro.

Índice Carbono Eficiente – ICO2
A adesão do Banco do
Brasil em junho de 2010
ao Índice Carbono Eficiente da BM&FBovespa é mais uma demonstração de
transparência do Banco do Brasil em relação a suas
práticas de Responsabilidade Socioambiental (RSA) e
sua disposição na busca pelo alinhamento às melhores práticas referentes à ecoeficiência empresarial e a
contribuição para uma economia de baixo carbono,
coerente com o disposto em sua Estratégia Corporativa.
O ICO2 é composto pelas ações das companhias
participantes do índice IBrX-50 e considera em sua
ponderação não apenas o free float das ações das empresas, mas também o grau de eficiência de emissões
de gases de efeito estufa, identificado por meio de
análise dos inventários de emissões.

de entendimento para apoiar empreendimentos passíveis de geração de créditos de carbono. O Sumitomo
Mitsui é um dos principais participantes do mercado
internacional de créditos de carbono.
Em novembro de 2007, o Banco do Brasil participou da
estruturação que viabilizou o 1º leilão público para venda
de crédito de carbonos realizados pela então Bolsa de Mercadorias e Futuros, BM&F. O leilão foi realizado para venda
de Reduções Certificadas de Emissão (RCE) de titularidade
da Prefeitura do Município de São Paulo, numa operação
que atingiu 13,096 milhões de euros. Nos anos seguintes, o
BB foi escolhido pela Prefeitura de São Paulo para garantir
novas operações de venda de crédito de carbono.
Em 2008, o Banco do Brasil emitiu carta de crédito
stand by no valor de US$ 4,5 milhões para garantir o
pagamento antecipado de certificado de redução de
emissões para a Essencis Soluções Ambientais S.A.,
que administra aterro sanitário em Caieiras, São Paulo,
cuja capacidade de processamento é de 1,5 milhão de
toneladas de lixo por ano.

Mercado de Créditos de Carbono

Biodiversidade

gri EC2

gri EC2

Desde 2005, quando criou o Fórum Interno de Mercado de Créditos de Carbono, o Banco do Brasil tem atuado
no comércio de Créditos de Carbono, cujo mercado foi estimado em US$ 10 bilhões, somente em 2010. Já em 2006,
o BB emitiu uma carta de crédito no valor de 1,2 milhão
de euros para garantir um adiantamento pelo contrato de
venda antecipada de créditos de carbono. O contrato, que
contará com este e outros adiantamentos, tem vigência
até o ano de 2012 e valor global de 13,25 milhões de euros.
Naquele mesmo ano, o Banco do Brasil, o Sumitomo Mitsui Banking Corporation e sua subsidiária Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro firmaram memorando
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gri EN11 | EN12

Na sua visão de sustentabilidade, o Banco do Brasil contempla a biodiversidade. Apesar de não estar localizada em
áreas protegidas ou que comprometam significativamente a biodiversidade, o BB adere a compromissos relacionados ao tema. Um dos exemplos é a adesão ao “Grupo de
Trabalho da Moratória da Soja”, da qual o Banco se compromete a não financiar projetos de áreas desmatadas pertencentes ao bioma Amazônico pós julho de 2006.
Outra iniciativa do BB é a participação no Fórum
Amazônia Sustentável, grupo composto por diversas
entidades que discutem os caminhos para os desenvolvimento sustentável do bioma Amazônia.

Concorrência
gri 4.13

gri SO7

O Banco do Brasil pauta seu relacionamento com
concorrentes na ética e na civilidade, mediante intercâmbio lícito e transparente de informações e experiências. Na área de negócios o Banco tem compartilhado recursos de logística e de tecnologia com outras
instituições financeiras, além do lançamento de produtos e serviços em parcerias.
Na área de responsabilidade social o Banco do Brasil
participa de iniciativas da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban). Na Comissão de Responsabilidade Social, está
envolvido com o Projeto Cisternas – que viabiliza a construção de cisternas na região do Semi-Árido brasileiro – e
engajado, com outros bancos, no combate ao trabalho
escravo e degradante, adota medidas para eliminá-lo de
sua cadeia de relacionamentos e negócios.
O BB também participa, ao lado dos principais bancos e de empresas brasileiras, de Câmaras Técnicas
como a CTFin e CTClima do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBEDS),
que tem como objetivo integrar os princípios e práticas do desenvolvimento sustentável no contexto de
negócio, conciliando as dimensões econômica, social
e ambiental.
gri 4.13

O Banco do Brasil considera que a sua participação
na Federação Brasileira de Bancos – Febraban é uma
importante forma de fortalecimento e processo de
melhoria contínua do sistema financeiro e para o desenvolvimento sustentável. O BB é integrante da Diretoria Executiva e Comitê de Negócios e participa de diversos grupos de debate da Febraban com objetivo de
propor e discutir mudanças a fim de garantir a eficiência do setor financeiro, além de defender os interesses
do Conglomerado, de seus acionistas e seus clientes.
Em 2010 o Banco do Brasil não foi notificado por
ações judiciais por concorrência desleal.

Ouvidoria Externa
gri 4.17

Mais que atender às determinações legais, a Ouvidoria BB representa o comprometimento do Banco do
Brasil com as boas práticas de mercado, em respeito
aos direitos dos consumidores e a busca constante por

aprimoramento e melhoria de seu relacionamento
com os diversos públicos atendidos.
A Ouvidoria Externa do Banco do Brasil foi criada
em abril de 2005 e é destinada ao acolhimento de reclamações, denúncias, sugestões e elogios de todos
os públicos de relacionamento do BB. É a porta de entrada de críticas e sugestões e evidencia que o Banco
valoriza a opinião do cliente e da sociedade, razão de
existir da empresa.
O canal de Ouvidoria não substitui os demais
meios convencionais de atendimento. Ao contrário,
existe para tratar questões dos clientes e usuários que
já tiverem recorrido às agências e aos serviços de atendimento do BB e que, por não se sentirem satisfeitos
com o resultado de suas reclamações, desejarem uma
revisão do caso.
Clientes e usuários têm à sua disposição diversos canais de contato com a Ouvidoria Externa: um número
de telefone gratuito, um número de atendimento para
deficientes auditivos e de fala, o site do Banco do Brasil
e um endereço para contato através do envio de cartas.
Assim, em caso de problemas, para agilizar a solução do caso, é fundamental seguir os seguintes passos:
1. Procurar primeiramente a agência responsável pelo
atendimento e buscar a solução com o responsável
pela conta ou mesmo pela agência.
2. Caso não seja solucionado, pode-se recorrer ao SAC
BB – Serviço de Apoio ao Consumidor pelo telefone
0800 729 0722.
Se as tentativas de solução pelos canais indicados
acima não funcionarem, é hora de se buscar a Ouvidoria BB. Para acessar a Ouvidoria BB ligue 0800 729
5678 ou acesse o site.
A Ouvidoria Externa não só procura resolver os
problemas apresentados, como também propõe ao
Conselho Diretor e se cabível ao Conselho de Administração, sugestões de medidas corretivas ou de aprimoramento de procedimentos e rotinas: só em 2010
a Ouvidoria do BB propôs 36 ações de melhorias de
processos, produtos e serviços, além de sugestões de
cunho socioambiental.
Este canal possui página própria no site do BB onde
é disponibilizado relatório institucional com os principais dados da Ouvidoria.
A Ouvidoria Externa abrange todas as dependências do Banco do Brasil e das empresas controladas, coligadas e administradas que firmaram convênio para
componente único de ouvidoria.

Conexão
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