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Em 2010, o Banco do Brasil firmou diversas parcerias, consolidando e expandindo sua participação de mercado
em vários segmentos. Os principais acontecimentos do ano estão listados a seguir:

Firmado Memorando de Entendimentos entre a BB Seguros e o Grupo Icatu
com o objetivo de formar aliança estratégica para o desenvolvimento e comercialização, no mercado brasileiro de capitalização. O Icatu é líder entre as empresas
não ligadas a bancos de varejo no mercado de capitalização.

O BB firma Memorando de Entendimentos com os bancos Bradesco e Santander para elaborar modelo de negócios visando à consolidação das operações de
suas redes de autoatendimento externas, isto é, instaladas em aeroportos, postos
de combustíveis, supermercados, shopping centers e outros ambientes fora das
agências. O modelo prevê a criação de uma marca que identifique a rede consolidada das três instituições.
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Ao lançar o Programa Água Brasil e propor a adoção da causa da água, o Banco
do Brasil se lança em um movimento concebido como um chamamento ao conjunto de atores internos e externos para que se engajem na busca de soluções para os problemas apontados. A expectativa é que, ao longo do tempo, a causa ganhe novas adesões e
logre estabelecer um diálogo permanente, de dimensões nacionais
e mesmo globais sobre o tema. Na implementação do Programa
foram firmadas parcerias com a Fundação Banco do Brasil – FBB,
a Agência Nacional de Águas – ANA e o WWF-Brasil. Com o Água
Brasil, o BB reforça sua atuação e posicionamento sustentáveis em
quatro grandes frentes: “Projetos Socioambientais”, “Comunicação
e Engajamento”, “Mitigação de Riscos” e “Novos Negócios”.

Anúncio da assinatura de Memorando de Entendimentos com o Bradesco para atuação na área de cartões de crédito, débito
e pré-pagos, com a marca Elo, inteiramente brasileira.
A iniciativa foi reforçada em agosto com a inclusão da
Caixa Econômica Federal no negócio. Além disso, o BB elevou sua participação nas empresas Cielo e Companhia
Brasileira de Soluções e Serviços – CBSS, por meio da
aquisição das ações do Santander, operação que foi
concluída em julho.

Integração completa do Banco Nossa Caixa, o que levou o BB à posição de
líder em pontos de atendimento no estado de São Paulo, além de ampliar seu
relacionamento com o Governo e Poder Judiciário daquele estado.

O Banco do Brasil obteve o status de Financial
Holding Company, concedido pelo Banco Central
dos EUA (Federal Reserve), que permite exercer atividades bancárias em território norte-americano
em condições de igualdade com os bancos locais.
Outro marco na área externa, anunciado naquele
mês, foi a compra do controle acionário do Banco Patagonia, o sexto maior da Argentina em termos de ativos. Além
disso, o Banco anunciou início de negociações com o Bradesco e o Banco Espírito
Santo (BES), de Portugal, para o estabelecimento de parceria estratégica visando à
atuação no continente africano.

O Banco inicia uma série de operações tendo em
vista ampliar ainda mais e consolidar sua atuação no
segmento de seguridade. Destacam-se a renovação
da parceria entre a BB Seguros e a Principal Group na
Brasilprev, a assinatura de aliança estratégica com o
Grupo Mapfre, a aquisição da totalidade das ações da
Sul América Companhia Nacional de Seguros na Brasilveículos pela BB Seguros e a venda da totalidade das
ações da BB Seguros na Brasilsaúde para a Sul América
Seguro Saúde.

O Banco do Brasil realiza a maior operação de oferta pública primária e secundária de ações de sua história, visando fortalecer a sua base de capital e cumprir o compromisso de alcançar 25% de free float em função de sua listagem no
Novo Mercado da BM&FBovespa.

O Banco inicia entendimentos para formar aliança estratégica entre a BB Seguros, a OdontoPrev, a Bradesco Seguros e a ZNT Empreendimentos, Comércio e
Participações, para a comercialização de planos odontológicos. Ao mesmo tempo,
assinou contrato com a OdontoPrev para oferecer a assistência odontológica aos
seus funcionários e dependentes diretos, totalizando 260 mil beneficiários.

A BB-DTVM adere aos Princípios para o Investimento Responsável (PRI), que
tem como objetivo incorporar as questões socioambientais e de governança nas
análises, decisões e gestão de investimentos.

The CEO
The CEO Water Mandat
O BB adere ao “The CEO Water Mandate”, da ONU, comprometendo-se a
abordar a pegada de recursos hídricos em suas estratégias corporativas. Além disso, aderiu, no mesmo mês, ao Grupo de Trabalho da Moratória da Soja (GTS), que
visa combater o desmatamento do bioma Amazônia.
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Planejamento Estratégico para o
Período de 2011-2015
Com o objetivo de reforçar sua liderança em ativos
na América Latina e seu papel de parceiro fundamental para o desenvolvimento sustentável do país, em
sua estratégia corporativa, o Banco do Brasil priorizou
a rentabilização, o aumento da satisfação dos clientes,
a parceria para a promoção do desenvolvimento do
país e a ampliação da atuação no mercado externo, de
modo que os grandes temas estratégicos para o período de 2011-2015 sempre estivessem alinhados à preocupação com a geração de resultados sustentáveis. Em
linhas gerais:
•A
 rentabilização será obtida, entre outros, por meio
do aumento no volume de negócios rentáveis, observada a adequada relação risco e retorno, da oferta de
soluções adequadas às necessidades dos clientes, da
melhoria da eficiência e, também, pelo aperfeiçoamento de processos e modelos de negócios;
• O aumento da satisfação dos clientes ocorrerá, entre
outros, por meio do aprimoramento do relacionamento e da melhoria do atendimento prestado a eles;
•A
 parceria para a promoção do desenvolvimento do
país será potencializada por meio da ênfase no apoio
às atividades geradoras de emprego e renda;
Indicadores
RSPL Recorrente

Spread Global Bruto
Depósitos Totais
Carteira de Crédito – País

• A ampliação da atuação internacional será realizada
com base em três vetores: a existência de comunidades de brasileiros no exterior, a transnacionalização
de empresas brasileiras e a expansão das relações
comerciais do Brasil com o mundo.
Os projetos priorizados para viabilizar essas escolhas serão responsáveis pelo aumento dos negócios e
racionalização de processos, bem como potencializarão os resultados do Banco.
Para alcançar os objetivos do planejamento estratégico, o Banco do Brasil atua em várias frentes da gestão
corporativa. Boas práticas de Governança Corporativa,
relacionamento com o mercado, processos internos, ouvidoria externa, governança de tecnologia e informação, pessoas, logística e responsabilidade socioambiental são fundamentais para o sucesso do planejamento.

Desempenho no Ano de 2010
Confirma as Estimativas
Ancorado nas estratégias de atuação definidas,
o desempenho do BB em 2010 confirmou a maioria
das expectativas apresentadas no Relatório Anual de
2009, conforme o resumo dos Indicadores apresentado no quadro comparativo abaixo:
Estimativas 2010

Realizado 2010

21% – 24%

24,6%

6,5% – 7,0%

6,3%

12% – 16%

11,6%

18% – 23%

19,2%

PF

27% – 32%

23,2%

PJ

16% – 21%

19,5%

4% – 9%

12,9%

Agronegócio
PCLD

3,7% – 3,9%

3,3%

RPS(1)

7% – 10%

12,6%

Despesas Administrativas(1)

10% – 12%

10,3%

Taxa de Imposto

31% – 34%

32,9%

(1) A
 s contas de resultado do BB Consolidado foram sensibilizadas pela aquisição do Banco Nossa Caixa apenas a partir do 2T09 e pela aquisição do Banco Votorantim
apenas a partir do 4T09. Portanto, para fins de comparabilidade, foi realizada uma base pro forma, que simula a consolidação daqueles bancos durante todo o
exercício de 2009.

O desempenho do Banco do Brasil em 2010 ficou
em linha com a maior parte das estimativas divulgadas ao mercado em 2009. Apresentamos, a seguir, as
razões para os indicadores que apresentaram diferenças entre as projeções divulgadas e os resultados efetivamente obtidos:

• Spread Global Bruto – o desempenho verificado em
2010 é explicado pelo acirramento da concorrência
no mercado de crédito. Ainda assim, o Banco registrou crescimento de 18,5% em sua margem financeira sobre o ano anterior;
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• Carteira de Crédito PF – apesar do bom desempenho
observado nas operações de financiamento a veículos, que registraram crescimento de 32,1% no ano e
superaram a média de crescimento da carteira PF, as
operações de crédito consignado, que têm a maior
relevância no cômputo do crédito PF, apresentaram
contratação abaixo do originalmente estimado;
• Carteira de Crédito Agronegócios – aumento na participação das agroindústrias na carteira;
•P
 CLD – melhoria na qualidade da carteira de crédito
devido a mudanças no mix, com ênfase em operações de melhor risco de crédito, aliada a um ambien-

te macroeconômico mais favorável; e
• RPS – diversificação das fontes de receitas e ampliação dos serviços prestados, objetivando fidelizar e
rentabilizar a base de clientes.

Para 2011, as Estimativas Confirmam a
Confiança do BB na Expansão dos Negócios
Tendo em vista o cenário econômico e as principais
estratégias de atuação do Banco do Brasil, são previstas as seguintes estimativas para o ano de 2011:

Indicadores

Estimativas 2011

RSPL Recorrente

21% – 24%

Margem Financeira Bruta

16% – 20%

Depósitos Totais

14% – 18%

Carteira de Crédito – País

17% – 20%

(1)

PF

19% – 23%

PJ

17% – 20%

Agronegócio

5% – 8%

PCLD

3,3% – 3,7%

RPS

12% – 17%

Despesas Administrativas

10% – 13%

Taxa de Imposto

31% – 34%

(1) o indicador Spread Global Bruto foi substituído pelo crescimento da Margem Financeira Bruta.

Prestação de Contas
O quadro abaixo mostra as metas e objetivos apresentados no Relatório Anual 2009 e faz uma prestação de
contas sobre o status e cumprimento do que foi estabelecido. Você encontrará também a prestação de contas dos
desafios socioambientais propostos em 2009:
Tornar-se referência em
desempenho e negócios
sustentáveis.

O Banco encerrou o ano com um Lucro Líquido de R$ 11,7 bilhões, crescimento de 15,3% no ano, e Retorno sobre
o Patrimônio Líquido de 27%. Na constante busca pela referência em desempenho sustentável, em 2010, o BB
realizou com seus executivos um workshop que atualizou o plano de ação em sustentabilidade do BB, a Agenda 21
Banco do Brasil 2011-2013. Confira ao final deste capítulo as principais ações da Agenda 21 para 2011.

Ampliar a participação de
mercado em crédito.

A carteira de crédito do BB atingiu R$ 358,4 bilhões, aumento de 19,1% no ano, o que representou 19,8% de participação
no mercado. Essa participação sofreu leve queda se comparada à carteira de 2009, com 20,1% de market share. No
conceito ampliado, que inclui avais e garantias prestadas, a carteira de crédito atingiu R$ 388,2 bilhões.

Elevar a participação no
mercado de capitais.

Expandir a capacidade de
distribuição de produtos e
serviços.

O BB fortaleceu sua área de mercado de capitais e ficou bem posicionado no ranking Anbima nas emissões de
títulos de renda fixa, com 19,3% de participação de mercado e foi líder no segmento de securitização. No mercado
de ações, considerando-se o critério de distribuição, o BB-BI alcançou o 1º lugar no ranking Anbima, com 60,5% de
participação de mercado.
A Rede de Atendimento do Banco atingiu 48.344 pontos, incluindo a rede própria, compartilhada e correspondentes
bancários. Em 2009, essa rede era de 39.588 pontos. Em 2010, o BB inaugurou 190 novas agências e investiu em
tecnologia para a ampliação e melhoria nos canais virtuais, entre eles a internet, TAA e acesso via telefonia móvel.

Aprimorar a gestão de clientes e Em 2010, o Banco iniciou a implantação de um novo modelo de relacionamento com os clientes. Além disso, o BB
canais de atendimento.
inovou em seus canais de atendimento, físicos e virtuais, desenvolvendo soluções para internet e aplicativos mobile.
Fortalecer a atuação em cadeias Em dezembro de 2010, o BB apoiou 192 Arranjos Produtivos Locais – APL, com 19,9 mil empreendimentos atendidos.
de valor, cooperativismo e
Foram desembolsados R$ 2 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em capital de giro. Em 2009, o BB apoiou 184 APL, com 16,4
associativismo.
mil empreendimentos atendidos e desembolsos de R$ 1,4 bilhão.
A estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável atendeu mais de 3.843 municípios, com mais de 1 milhão
de beneficiários.
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Ampliar a atuação
internacional.

O Banco do Brasil possui presença física em 23 países e, por meio de uma rede de mais de 1,0 mil bancos
correspondentes, alcança 140 países, sendo o banco brasileiro que conta com a maior rede própria de atendimento
no exterior.
No ano de 2010, o BB conquistou o status de Financial Holding Company para operar no mercado de varejo nos
EUA, adquiriu 51% do capital total do Banco Patagonia, na Argentina, e iniciou negociações com o Banco Espírito
Santo, de Portugal, e o Bradesco para incremento dos negócios na África. Essas ações mostram que o BB tem
avançado em sua estratégia de internacionalização.

Desenvolver e aprimorar a
Desafio perene do Banco do Brasil, o desenvolvimento das competências dos funcionários é feito por meio de
gestão do conhecimento e das treinamentos presenciais e autoinstrucionais. Ao final de dezembro de 2010, 3.967 bolsas de graduação e outras
competências dos funcionários. 5.356 de pós-graduação estavam vigentes.
Ingressar no Índice Dow Jones
de Sustentabilidade.

Este continua sendo um desafio. Apesar de ainda não ter ingressado no índice, o Banco melhorou consideravelmente
seu desempenho no ranking. Desde 2009, o BB já se posiciona entre as 15 organizações financeiras com melhor
nota no mundo, o que o torna uma referência internacional em sustentabilidade no livro “The Sustainability
Yearbook 2010” da SAM – Sustainable Asset Management.

Ampliar e fortalecer a atuação
em seguros, previdência,
capitalização, consórcios e
cartões.

Em 2010, o BB concluiu o processo de reestruturação de sua área de seguridade, aumentando em 36% o resultado
desse segmento da empresa em relação a 2009, totalizando R$ 1,4 bilhões. Novas parcerias foram firmadas e um
novo segmento de atuação, o de plano odontológico, passou a fazer parte dos produtos oferecidos.
No âmbito de meios de pagamentos, o BB ampliou sua participação no capital social da empresa Cielo e na Companhia
Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS) ao adquirir a participação do Banco Santander. Além disso, estabeleceu nova
parceria com a companhia telefônica Oi para a criação da Paggo Soluções. Destaque para a parceria com o Banco Bradesco
e a Caixa Econômica Federal para criação da primeira bandeira nacional de cartões no Brasil, a Elo.

Ampliar o uso de parcerias
estratégicas, negociais e
operacionais no país e no
exterior.

Neste ano, a parceria estratégica com o Banco Votorantim rendeu sinergias positivas, consolidando-se.
Diversas parcerias foram firmadas nos ramos de seguridade, cartões e compartilhamento de terminais, conforme
retratado nos campos acima.

Desafios Socioambientais Divulgados no Relatório Anual 2009
gri 1.2
Desafios Socioambientais para 2010

Encaminhamento

Desenvolver novos programas de educação
e campanha de comunicação, que abordem
aspectos socioambientais para os públicos
interno e externo.

Em 2010, o BB lançou em parceria com a Fundação Banco do Brasil – FBB, a Agência Nacional de Águas
– ANA e o WWF-Brasil o Programa Água Brasil. Dentre as diversas ações previstas pelo Água Brasil,
o programa possui um eixo específico para trabalhar as ações de comunicação e engajamento da
sociedade como um todo na defesa da causa da água. Por meio de ações de conscientização, o BB está
propondo mudanças de atitude a seus públicos de relacionamento.

Aprimorar e expandir o Programa de
Ecoeficiência do BB, de modo a garantir
uma melhor gestão do consumo de recursos
naturais pela empresa.

Em 2010, foi definido o cronograma de expansão do programa de ecoeficiência, com o compromisso
das áreas intervenientes, formalizado na Agenda 21 2011-2013, de concluir o processo de implementação
da coleta seletiva em todas as dependências do BB, localizadas em municípios que contam com coleta
pública seletiva ou associações/cooperativas de catadores até dezembro de 2012.

Aprimorar o processo de Gestão da Ética
Corporativa do BB.

Em 2010, com o objetivo de aprimorar e avançar na sua gestão da ética, o BB aprovou a criação de 28
Comitês para Ética, sendo um Superior e 27 Estaduais. A eles caberá analisar e julgar desvios de conduta
ética cometidos por funcionários. Os Comitês Estaduais contam com representantes dos funcionários,
escolhidos por meio de eleição. (Mais informações no capítulo 8 – Conexão – Funcionários – Gestão
da Ética).

Aprimorar a metodologia de avaliação
de risco socioambiental na concessão de
crédito e em outros processos internos.

Com a criação do Programa Água Brasil, foi definida uma frente multidisciplinar de trabalho voltada
para o aperfeiçoamento dos critérios utilizados nos processos de financiamento e investimento do
Banco do Brasil, contribuindo para a redução dos riscos e impactos socioambientais.

Desenvolver novos produtos e serviços com
foco em questões socioambientais, com
particular ênfase no combate às mudanças
climáticas.

A Unidade de Desenvolvimento Sustentável do BB, UDS, é interveniente no processo de criação e
atualização de todos os produtos e serviços do BB. Somente em 2010, a UDS emitiu 45 pareceres quanto
à aderência de produtos e serviços do BB às diretrizes socioambientais da empresa. O Programa Água
Brasil, criado em 2010, também se compromete com o desenvolvimento de novos produtos e serviços
com foco em questões socioambientais ao definir um eixo específico para tratar do tema: eixo Novos
Negócios.

Revitalizar o Programa de Voluntariado
A revitalização do Programa de Voluntariado prosseguirá em 2011, tendo em vista a amplitude das
entre os funcionários e demais
ações previstas.
colaboradores do BB e consolidar iniciativas
de apoio às comunidades.
Em 2010, foram implementadas ações de:
- ampliação dos recursos disponíveis para apoio a projetos sociais desenvolvidos por instituições do
terceiro setor que contam com a participação de voluntários do Banco – Projeto Voluntários BB;
- capacitação de representantes dos comitês de cidadania de funcionários do BB em todo o país como
usuários e multiplicadores do Portal de Convênios e do Sistema de Convênios do Governo Federal;
- inclusão da categoria Voluntariado no Prêmio Valores do Brasil, com premiação dos cinco melhores
projetos apresentados por voluntários do BB concretizados pelas entidades nas quais atuam.
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Movimentos Estratégicos

Transformação do Varejo

O forte crescimento da economia brasileira observado em 2010, amparado por diversos fatores, entre
eles a demanda doméstica aquecida, com expansão
relevante nos números advindos do comércio varejista, da demanda por crédito, do mercado de trabalho e
renda, com a criação de mais de 2,5 milhões de empregos, ao lado da crescente participação das empresas
nacionais no mercado externo, favoreceram a atuação
do Banco do Brasil no período.
A partir de seus objetivos, o BB materializou sua
estratégia em movimentos que, desenvolvidos considerando as tendências da economia nacional, favoreceram a consolidação das bases para a expansão dos
negócios e das lideranças.
Nesse sentido, os principais movimentos estratégicos de 2010 e que deverão continuar refletindo
em ganhos positivos para o BB foram o Programa de
Transformação do Varejo, os esforços para a internacionalização, a finalização do processo de reestruturação da área de seguridade e os movimentos decorrentes das aquisições e parcerias estratégicas.

Em 2010, o Banco do Brasil deu continuidade ao Programa de Transformação do Varejo, iniciado em julho de 2009,
reorganizando e ampliando seu escopo de atuação de forma integrada, conduzindo as ações de planejamento, coordenação, gerenciamento e acompanhamento de diversas
ações relacionadas ao desenvolvimento de uma nova forma de atuação e de gestão do Banco no mercado de varejo.
Esse movimento tem como objetivo principal o
aprimoramento da eficiência operacional do BB com
vistas à modernização com foco no cliente.
Nesse sentido, ações foram implementadas para
aproveitar as oportunidades de negócios provenientes
do potencial da base de clientes ao mesmo tempo em
que foram realizados investimentos na qualificação
dos funcionários da rede de agências.
Além disso, foi iniciada a reestruturação da ambiência
da rede de agências e outros canais de atendimento visando oferecer maior comodidade e segurança aos clientes BB.
O Programa de Transformação do Varejo propõe
ações estratégicas organizadas em cinco perspectivas
inter-relacionadas, detalhadas no quadro a seguir:

Perspectivas:
inserção da visão do cliente
nos processos

Perspectivas:
reestruturar e integrar os
canais de atendimento
Objetivos:
• Ampliar oferta de produtos
e serviços para todos os
segmentos seguindo um
modelo de atendimento
adequado às necessidades
dos clientes

Dinâmica de vendas

Pessoas
Perspectivas:
foco na capacitação
Objetivos:
• Capacitar funcionários
para novo atendimento
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Objetivos:
• Implementar atendimento
com foco no fornecimento
do produto/serviço adequado aos clientes
• Prezar pela boa experiência
do cliente no atendimento
pessoal
• Incrementar a eficiência e a
produtividade

Planejamento,
orçamentação e gestão

Canais
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Perspectivas:
racionalizar processos e
ferramentas

Objetivos:
• Alinhar metas negociais
aos objetivos estratégicos
• Foco na gestão de clientes,
força de vendas e canais

Clientes
Perspectivas:
desenvolver e implementar
soluções para gestão de
relacionamento
Objetivos:
• Ampliar e fortalecer o relacionamento com o cliente
• Oferecer soluções de negócios adequadas

Ações relacionadas ao Programa de Transformação
do Varejo implementadas em 2010:
• melhoria do atendimento com a alocação de mais
8.600 funcionários nas agências, número este que
chegará a 10.500 em 2011;
• lançamento de nova plataforma de TI para o atendimento aos clientes e de novas ferramentas de CRM
para apoio aos negócios, proporcionando mais agilidade e qualidade no atendimento;
• início da implementação do novo modelo de ambientação (leiaute) das agências;
• implementação do novo modelo de segmentação e encarteiramento de clientes, com o objetivo de padronizar
o atendimento a cada um dos segmentos de clientes;
•programa intensivo de capacitação dos funcionários.
Por meio da realização destas mudanças na gestão
dos negócios, deverá ser alcançado o efetivo reposicionamento estratégico do Varejo do Banco do Brasil,
com a implementação de um novo modelo que tem
o cliente como principal foco, trabalhando pelo incremento do relacionamento, pela rentabilização por
cliente e pela integração do atendimento nos diversos
canais disponibilizados.

Integração das estratégias e das operações no
mercado doméstico e
internacional.

Atuação Internacional
Nos últimos anos, as empresas brasileiras intensificaram o ciclo de internacionalização de suas atividades instalando plantas ou constituindo parcerias em outros países
e regiões. Esse movimento vem demandando da indústria
financeira um comportamento similar. O modelo focado
no financiamento e estímulo ao comércio exterior tende
a evoluir para outro mais abrangente e complementar,
que exige a internacionalização dos bancos nacionais para
atender a necessidades específicas de prestação de serviços bancários no local onde as empresas estão instaladas.
Da mesma forma, o atendimento ao segmento de pessoas físicas, cada vez mais presentes em outros países, seja
em viagens de turismo ou a trabalho, requer instituições
financeiras globais. Essa nova realidade do mercado levou
o Banco do Brasil a iniciar diversas ações e projetos com o
objetivo de aproveitar as oportunidades identificadas e de
manter seu papel de maior protagonista em negócios internacionais entre as instituições financeiras brasileiras.
Assim, a estratégia internacional do BB está focada
no aumento da capilaridade de sua rede no exterior,
para atender a onda de internacionalização das empresas brasileiras, das pessoas e o incremento do fluxo
de importações e exportações.

Evolução no modelo de apoio à internacionalização das empresas brasileiras. A atuação ultrapassa a concessão
de financiamentos atingindo patamares mais abrangentes.

O atendimento
aos clientes
pessoas físicas
no exterior
requer instituições financeiras
globais.
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Com foco nestas tendências e respaldado em análises de oportunidades realizadas por empresas de consultoria especializadas, o desenvolvimento da estratégia de expansão internacional do Banco do Brasil em
2010 adotou as seguintes políticas regionais:

Estados Unidos
A partir de estudos elaborados por empresa de
consultoria especializada, o Banco do Brasil promoveu
revisão de sua estratégia de atuação nos Estados Unidos fundamentada prioritariamente no crescimento
inorgânico (aquisição de bancos locais), com a possibilidade de expansão orgânica (estabelecimento de
agências) em áreas de concentração do público-alvo a
médio e longo prazos. Por esta razão o Banco do Brasil
mantém seu interesse na aquisição de instituições financeiras no mercado, com foco em bancos de pequeno porte estabelecidos em regiões com alto índice de
concentração de residentes brasileiros.
A estratégia do BB para o mercado norte-americano propõe-se a atender às necessidades integrais por
produtos e serviços financeiros dos mais de 1,5 milhão
de brasileiros residentes naquele país.
A partir desta estratégia o Banco redesenhou seu
modelo de atuação, buscando concentrar atividades em
dependências específicas, para melhorar a produtividade e reduzir custos. No novo modelo, o atendimento do
BB nos EUA ficou organizado conforme segue:
•B
 B Miami passou a atender o segmento de varejo
bancário;
•B
 B Nova Iorque concentrou-se no segmento de atacado e a agência está sendo reestruturada para melhor atender ao cliente ; e
•B
 B USA Servicing Center, em Orlando, concentrará
as atividades de back-office operacional das dependências dos EUA, incluindo das subsidiárias integrais
Banco do Brasil Securities LLC e BB Money Transfers.
Este novo modelo foi possível a partir de decisões
do governo norte-americano ao longo do ano:
• Em abril de 2010, o Banco do Brasil recebeu autorização
do Banco Central Americano para adquirir instituições
financeiras nos EUA e ampliar sua atuação no mercado
de capitais local. Como uma Financial Holding Company – FHC (empresa controladora de participações) o
Banco do Brasil está autorizado a abrir ou relocalizar
dependências, operar com residentes nos EUA, adquirir
instituições bancárias e requerer autorização para ampliar o escopo de atuação nos Estados Unidos;
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• Em julho de 2010, o Banco do Brasil em Miami recebeu autorização para transformar sua licença de
branch (agência), que o autorizava a operar apenas
com não residentes, em full-branch (filial integral),
que o autoriza a operar também com residentes nos
EUA. Além disso, buscando a especialização das unidades como forma de otimizar o atendimento, o BB
Miami absorveu a base de clientes de varejo do BB
Nova Iorque, o qual passou a se dedicar especialmente aos clientes do segmento corporate;
• Em 26 de outubro de 2010 o Banco do Brasil Securities, LLC recebeu autorização para a abertura de sucursal em Miami.

Europa
O Banco do Brasil manteve em curso sua reestruturação organizacional na Europa em busca de aprimorar sua
eficiência operacional, administrativa e financeira. Com
a remodelagem da atuação do BB no velho continente
e a redistribuição e centralização de atividades, o Banco
pretende incrementar a geração de novos negócios.
O BB Europa Servicing Center, segunda unidade internacional de serviços administrativos, entrou em operação em julho de 2010, em Lisboa, Portugal, com o objetivo
de centralizar e racionalizar os serviços de retaguarda
(back-office) das unidades localizadas na Europa.

América do Sul
Em abril de 2010, o BB adquiriu o controle acionário do Banco Patagonia, da Argentina, que constituiu
marco de nosso processo de internacionalização. Foi o
primeiro passo do novo modelo de atuação em mercados com potencialidades.
A operação tem por objetivo a ampliação da parceria
com empresas brasileiras e argentinas, a diversificação
do portfólio de produtos e serviços buscando potencializar o atendimento aos clientes, a expansão da carteira
de crédito e a atuação junto à cadeia de valor do segmento de Pessoas Jurídicas estabelecidas na Argentina.
O Banco Patagonia tem 732 mil clientes, dos quais 12 mil
são corporativos, com 154 agências localizadas, principalmente, nas províncias de Buenos Aires e Rio Negro.

O Banco Patagonia é uma instituição sólida e atua
fortemente junto a empresas locais, em especial na
administração de folhas de pagamento, além de operar no varejo bancário. O BB agrega sua experiência no
atendimento aos grandes grupos empresariais brasileiros. A aquisição permite associar a expertise de
cada uma das instituições, com foco inicial nos grupos

empresariais brasileiros que têm atividades em solo
argentino e potencial para cobrir toda a sua cadeia de
valor, abrangendo fornecedores, clientes e colaboradores locais.
Na América do Sul, outros mercados prioritários no
processo de expansão internacional são Chile, Peru,
Colômbia, Uruguai e Paraguai.

QuickTime™ and a

decompressor
are needed to see this picture.

África – Parceria para o Crescimento
Em agosto de 2010, o BB iniciou negociações com
o Banco Espírito Santo (BES), de Portugal, para avaliar
possível participação financeira nos negócios do banco português no mercado africano. Eventual parceria
deverá consolidar em uma holding financeira as atuais operações do BES na África, hoje concentradas em
Cabo Verde, Angola, Egito, Marrocos, Moçambique e
Argélia. Além de controlar os futuros investimentos,

a nova Sociedade buscará estabelecer operações próprias no continente africano.
O BB considera a parceria importante para apoiar o
movimento de internacionalização das empresas brasileiras e portuguesas na África e para prestar assistência
ao crescente intercâmbio comercial com o continente,
facilitando os investimentos de companhias brasileiras.

Reestruturação da Seguridade
O mercado brasileiro de seguros, previdência complementar aberta e capitalização tem crescido a taxas elevadas e a previsão para o futuro é de expansão continuada. A relação entre a arrecadação anual de prêmios e o PIB em
e, uma vez que esta relação no Brasil, ante o volume de
países desenvolvidos se situa próxima aos
do PIB, acredita-se que há um grande potencial de crescimento nesse setor.
bilhões arrecadados, é de apenas
Conforme previsões da CNSeg (Confederação Nacional de Seguros), o mercado segurador brasileiro deve
em
, atingindo a cifra de
bilhões em receita, uma expansão baseada
crescer
e
– segmentos nos quais o Banco do
na expectativa de acesso ao setor de seguros para as classes
Brasil está bem posicionado – bem como a expansão do seguro popular, entre eles, o microsseguro.
Também são parte do projeto de crescimento, a formação de uma câmara técnica da cadeia produtiva da saúde
suplementar, que analisará a sustentabilidade do setor e o uso de recursos de planos previdenciários para pagamento de despesas com saúde.
Outros pontos que merecem destaque e que para a CNSeg são essenciais para o fortalecimento do setor em
2011 são:

12%

2011

10%
3,4%

R$ 122,4

R$ 137,4
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• Regulamentação da blindagem dos planos de caráter
previdenciário e criação de novos produtos da Plataforma de Sustentabilidade;
• Viabilidade econômica do seguro de automóveis antigos e a permissão para utilização de peças usadas
no reparo no caso de sinistros;
• Ampliação do seguro garantia e resseguro, especialmente para realização das obras do PAC (Programa
de Aceleração do Crescimento), da Copa do Mundo
de 2014 e da Olimpíada de 2016;
• A criação de uma Agência Reguladora de Seguros, que
englobaria as três autarquias que comandam atualmente o setor de seguros e previdência no país (Susep,
ANS e Previc) também integra o cenário para 2011.
Diante deste cenário o Banco do Brasil deu andamento ao processo de reestruturação de sua área de
seguridade baseada nas seguintes premissas:
(i) as empresas da área de seguridade serão de controle privado, com a BB Seguros detendo a maior participação acionária possível nessas empresas;
(ii) os sócios da BB Seguros não poderão ser concorrentes; e
(iii) os produtos de seguridade terão exclusividade na
rede de distribuição do BB.
Outra premissa da reestruturação da área de Seguridade é a busca por eficiência operacional, de forma
a proporcionar melhores resultados para as empresas
desse segmento e, por consequência, para o BB.
A evolução desse processo possibilitará ao Banco
uma melhor dinâmica na sua forma de atuação, além
de maximizar a geração de resultados dos negócios
de Seguridade do Conglomerado e obter melhores ganhos de sinergia nas operações com os seus parceiros.

Mudanças na Composição Acionária das Empresas
de Seguridade
Parceria Mapfre
Em consonância com essas
diretrizes, o BB, por meio de
sua subsidiária integral, a BB
Seguros, anunciou em maio de
2010, uma parceria com o Grupo Mapfre para a formação de aliança estratégica nos segmentos de seguros
de pessoas, ramos elementares e veículos, pelo prazo
de 20 anos.
O Grupo Mapfre é o maior grupo segurador espanhol e está presente em 43 países, em especial na
América Latina, onde ocupa a primeira posição em seguros patrimoniais. Conta com 122 sucursais próprias,
mais de 10 mil corretores ativos, 18 diretorias territo-
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riais e 15 milhões de clientes em todo o mundo.
De forma a equalizar a participação acionária pretendida nas duas holdings que serão constituídas, a
BB Seguros desembolsará o montante equivalente a
R$ 295 milhões.
Participação Acionária no IRB-Brasil Re
O Banco do Brasil propôs à
União Federal, por intermédio do
Ministério da Fazenda, o início de
tratativas sem efeito vinculante
para aquisição da participação
acionária do IRB-Brasil, observando as devidas regulamentações e normas vigentes para
tal operação. O IRB-Brasil é o maior grupo ressegurador da
América Latina, com R$ 10,4 bilhões de ativos e R$ 2,9 bilhões de prêmios. A União Federal possui 100% das ações
ordinárias e participação de 50% do capital total.
Esta operação visa dar complementaridade às atividades do BB, pois o resseguro é uma forma de repasse de uma seguradora do risco de um seguro com
contrato superior à sua capacidade financeira. É uma
prática comum de mitigação de riscos e preservação
da estabilidade das companhias de seguro.
Aliança Estratégica com Grupo Icatu
Em janeiro de 2010 foi firmado Memorando de Entendimentos, sem efeito vinculante,
entre o BB e o Grupo Icatu, com
o objetivo de formar aliança
estratégica para o desenvolvimento e comercialização
de negócios de capitalização no mercado brasileiro, que
prevê que os negócios entre as duas instituições sejam
integrados, de forma que não exista concorrência entre
os sócios. Além disso, é prevista a disponibilização, em
caráter de exclusividade, do canal de distribuição do
Banco do Brasil para comercialização dos produtos de
capitalização pelo prazo de 20 anos.
Renovação da Parceria com a Principal Financial Group
Em abril, a BB Seguros e a Principal Financial Group renovaram sua
parceria estratégica, para atuação no
desenvolvimento e comercialização
de produtos de previdência privada
aberta no Brasil. Em função desse acordo, a Principal
adquiriu a participação acionária de 4% do capital
social total da Brasilprev, detida pelo Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).
Além disso, foi mantida a exclusividade da Brasilprev

na comercialização de produtos de previdência aberta nos atuais canais de distribuição do BB até outubro
de 2032. Em contrapartida, a BB Seguros passou a sua
participação de 50% para 74,995% do capital social total da Brasilprev. Com a parceria o BB espera solidificar
a associação entre a BB Seguros, subsidiária integral
do BB, que possui o maior número de pontos de atendimento do país, e a Principal, que possui vasta experiência no mercado internacional e atende 18,9 milhões
de clientes em escritórios na Ásia, Austrália, Europa,
América Latina, além dos EUA.
Odontoprev
A estratégia de alianças com outras instituições permitiu que o
Banco do Brasil atendesse a uma antiga reivindicação de seus funcionários.
Anunciada em agosto de 2010, a parceria entre o BB
e a OdontoPrev, operadora de planos odontológicos
associada ao Bradesco, vai permitir a venda de planos
nas agências do BB. Além disso, planos odontológicos
foram disponibilizados a cerca de 260 mil beneficiários, entre funcionários do BB e seus dependentes,
desde novembro de 2010. A OdontoPrev é líder entre
as empresas ligadas ao segmento odontológico, com
23 anos de atuação, atende a mais de 4,4 milhões de
pessoas por meio das linhas de negócio em que atua
e possui vasta rede com cerca de 25 mil credenciados
em todo o Brasil.
Venda da Brasilsaúde
Em julho de 2010 a BB Seguros formalizou a venda da totalidade das ações da BB Seguros (49,92% do
capital social total) na Brasilsaúde para a Sul América
Seguro Saúde, pelo valor total de R$ 29,2 milhões.

Aquisições e Parcerias Estratégicas
Em 2010 o Banco do Brasil finalizou o processo de
integração do Banco Nossa Caixa que resultou em
avanços positivos aos negócios do BB, especialmente
em SP. Também, neste ano, foi consolidada a parceria
estratégica com o Banco Votorantim. A seguir, apresentamos os principais resultados destes dois processos.

Parceria Estratégica: Banco Votorantim
A aquisição
de 50% do capital
total do Banco Votorantim (BV), consolidada em 2010,
representou mais um avanço estratégico do Banco do
Brasil no mercado de crédito ao consumidor, com ênfase no segmento de financiamento de veículos, que
vive um período de expansão acelerada no país. A parceria resultou em um crescimento do volume de crédito do BB para pessoas físicas no ano passado de 23,2%,
com destaque para o financiamento de veículos, que
registrou uma expansão de 32,1% sobre 2009.
Além disso, a parceria tem permitido ao Banco do
Brasil, entre outros negócios e sinergias:
• Acessar canais de distribuição alternativos como
concessionárias, parceiros e lojas da BV Financeira;
• Utilizar modelo de sucesso na promoção de vendas
com atuação nacional no mercado de financiamento
de veículos;
• Administrar a folha de pagamento de aproximadamente 7 mil funcionários, entre os quais incluem-se os cerca
de 5 mil colaboradores da BV Financeira;
• Adquirir carteiras de crédito consignado e de financiamento de veículos por meio de acordo operacional.
A transação deu ao Banco do Brasil 50% do capital
total e aproximadamente 50% do capital votante do
Banco Votorantim e exigiu o aprimoramento das políticas, normas e gerenciamento de riscos do BV.
A nova estrutura de Governança Corporativa do
BV, prevista no Acordo de Acionistas firmado em setembro de 2009, foi totalmente implantada em 2010
e tem funcionamento regular, contando com órgãos
paritários entre os sócios, como o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e os
Comitês de Assessoramento ao CA.
Anualmente é feita alternância na presidência e
vice-presidência do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal da Sociedade entre os membros indicados pelo BB e os membros indicados pela Votorantim Finanças, não sendo conferido voto de qualidade a
qualquer membro do Conselho.
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Assembleia dos Acionistas

Conselho de Administração
Presidente: José Ermírio de Moraes Neto
Vice-presidente: Aldemir Bendine
6 assentos (3BB e 3 VF)

Comitê de Assessoramento
Finanças, Recursos Humanos e Produtos &
Marketing (Participação paritária)

Conselho Fiscal
4 assentos (2BB e 2 VF)

Mandatos serão de 2 anos
Presidência do Conselho
rotativa anualmente

Comitê de Auditoria
4 assentos (2BB e 2VF)

Diretoria Executiva
Presidente: Wilson Massao Kuzuhara

As estratégias das instituições são independentes, havendo complementaridade de atuação em segmentos
específicos, embora os riscos e os resultados sejam compartilhados pelos conglomerados acionistas.

Banco Nossa Caixa

A incorporação do Banco Nossa Caixa trouxe importantes resultados para os negócios do Banco do
Brasil, ampliando a sua participação no mercado mais
importante do país. A aquisição intensificou o relacionamento com o Governo de São Paulo e com o Poder
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Judiciário daquele Estado. Somando-se essa operação
à compra da folha de pagamento dos servidores da
Prefeitura da capital paulista, o BB assumiu a liderança dos negócios com o setor público no estado de São
Paulo, agregando uma base de 12 milhões de clientes.

Entre os negócios e sinergias resultantes da incorporação pode-se registrar:
• A contratação de crédito PF nas agências oriundas
do BNC já representou 56,2% dos volumes desembolsados no estado, durante o 2º semestre de 2010;
• 50% das cotas de consórcio comercializadas em
São Paulo foram realizadas nas agências BNC;
• A margem de Contribuição Total dos Clientes PF
cresceu 208%, entre os meses de março e agosto
de 2010 e a margem de Contribuição por Cliente
PF cresceu 92%, no mesmo período;

As negociações para a aquisição do banco paulista
foram iniciadas em 2008. Em março de 2009, a transação foi aprovada pelo Banco Central e consolidada
ainda no primeiro semestre de 2010, encerrando-se
com a integração total da rede de agências em junho.
A operação incluiu mudanças na ambiência das agências, a substituição dos terminais de autoatendimento
e a unificação de sistemas, produtos e serviços. Foram
migradas 952 dependências, sendo 566 agências, levando o BB a assumir também a liderança em quantidade de pontos de atendimento no estado.
Do ponto de vista da tecnologia da informação –
que sempre é um dos aspectos mais críticos em processos como esse – a condução do projeto pelo Banco
foi um case no mercado, mostrando notável capacidade tanto técnica quanto do gerenciamento de um projeto extremamente complexo. O prazo para a incorporação (cerca de 9 meses) surpreendeu os observadores,
assim como a qualidade do processo, com mínimos
impactos para os clientes.
Outro aspecto crítico presente em operações semelhantes é a integração dos funcionários da empresa incorporada. Neste caso, foram integradas 14 mil pessoas, provenientes de uma outra cultura organizacional,
representando um grande desafio a ser superado em
tempo recorde, garantindo equilíbrio e respeitando
as diferenças.

• Redução de 20% nas Despesas Totais em 2010,
em relação a 2009;
• Redução de 98% nos valores gastos com Fraudes Eletrônicas em 2010 na rede BNC, comparando com 2009. Tal ganho foi ocasionado, principalmente pela implementação dos Cartões de
Crédito com chip;
• Incremento de 127,9% nos limites de crédito PJ e
9,1% nos limites de crédito PF.

e private label, a rede de adquirência e a bandeira, denominada de Projeto Elo.
O projeto estuda a constituição do Grupo Elo, a ser
composto por instituição financeira, promotora de
vendas, processadora, administradora da bandeira Elo,
empresa adquirente (Cielo), CBSS e gestora de terminais de autoatendimento e objetiva:
(a) constituição de uma companhia de participações
(Elo Participações), a qual irá consolidar negócios
conjuntos relacionados a meios eletrônicos;
(b) lançamento de uma bandeira brasileira de cartões
de crédito, débito e pré-pagos, denominada Elo, a
qual será administrada por uma companhia específica (Elo Serviços), controlada pela Elo Participações;
(c) integração da Companhia Brasileira de Soluções e
Serviços – CBSS, direta ou indiretamente, na Elo Participações.

Parcerias em Meios de Pagamento

O projeto Elo, concretizado nos primeiros meses de
2011, deve gerar benefícios que incluem:
(a) ganho de market share no mercado nacional de
cartões com expectativa de atingir 15% do faturamento em até cinco anos;
(b) aumento da base com prospecção de novos consumidores;
(c) melhora da competitividade com o ingresso de
nova bandeira no mercado nacional de cartões,
proporcionando ganhos com sinergia e economia
de escala para o Banco do Brasil.

Parceria BB, Bradesco e CEF – Cartões ELO
Em 2010, o Banco do Brasil formalizou com o
Banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal uma parceria estratégica no segmento de cartões para criação
de uma cadeia de meios de pagamento que compreende a emissão de cartões de crédito, débito, pré-pago

Por ser totalmente brasileiro, o cartão ELO, ao contrário dos outros cartões, não demandará pagamento
de royalties pelo uso de marcas internacionais. Com o
lançamento desta bandeira, o BB estima alcançar 15%
do mercado de cartões em até cinco anos. Com isso,
estará consolidada a atuação do Banco no setor, no
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qual já é líder no mercado de adquirência por meio da
Cielo, parceria firmada com o Bradesco há 14 anos (sob
o nome Visanet) e que hoje detém 49% do mercado
nacional de cartões.
Atualmente, o cliente pessoa jurídica do BB afiliado
ao Cielo pode receber vendas com cartões de crédito e
débito das bandeiras Visa, Master, Amex, Diners, Visa
Vale e Aura – a bandeira Elo vai complementar a oferta. Além disso os recebíveis provenientes dessas vendas
podem ser antecipados via Antecipação de Crédito ao
Lojista (ACL) e Recebíveis Cartão a Realizar (RCR) ou serem vinculados como garantia em operações de crédito.

Parceria com a Cielo e Oi
Cielo
O Banco do Brasil por meio de sua subsidiária, BB
Banco de Investimentos S.A. (BB-BI), adquiriu ações do
Grupo Santander Espanha detidas na Cielo S.A. (5,11%
do capital social) e na Companhia Brasileira de Solu-

ções e Serviços – CBSS (4,65% do capital social). Com
estas operações, o BB reforça sua participação no capital de empresas que atuam no setor.
Oi

Em 2010 o Banco do Brasil assinou acordo de parceira com a operadora de telefonia Oi para ampliação
da solução denominada Oi Paggo. Trata-se de dois serviços: funcionalidade mobile payment para os clientes
Ourocard e da comercialização de cartão de crédito
co-branded para a base de clientes Oi.

Compartilhamento de Terminais entre BB, Bradesco
e Santander
Banco do Brasil, Bradesco e Santander assinaram,
em 11 de fevereiro, memorando de entendimentos
para a consolidação das operações de suas respectivas redes de Terminais de Autoatendimento externos
(máquinas de autoatendimento instaladas fora do
ambiente das agências), tais como aqueles localizados
em aeroportos, postos de combustíveis, supermercados, shopping centers, farmácias e rodoviárias. Com
isso, os bancos pretendem gerar mais conveniência e
comodidade para seus clientes e aumentar a eficiência operacional com redução das despesas. A primeira
fase deste projeto, com a aplicação de um plano piloto,
foi autorizada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) em março de 2011.
Se o compartilhamento entrar em vigor, os clientes
dos três bancos terão acesso a cerca de 11 mil terminais
espalhados pelo país.

Objetivos para 2011

gri 1.2

Seguindo com suas consistentes estratégias já apresentadas anteriormente, o BB busca atingir os seguintes objetivos:
• Potencializar o resultado;
• Expandir relacionamentos rentáveis;
• Aumentar a satisfação dos clientes;
• Aumentar a conveniência para os clientes;
• Expandir a atuação internacional;
• Consolidar a atuação em mercados de capitais;
• Reforçar o papel de parceiro fundamental para o desenvolvimento sustentável do país;
• Aumentar a eficiência operacional e negocial;
• Desenvolver e aprimorar as competências dos funcionários.
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Plano de Ação em Sustentabilidade – Agenda 21 Banco do Brasil
A seguir estão disponibilizadas as principais ações constantes da Agenda 21 Banco do Brasil período 2011 – 2013,
que devem ser cumpridas até o final de 2011. Mais informações sobre a Agenda 21 do BB devem ser consultadas no
capítulo Governaça Corporativa (Governança Corporativa – Responsabilidade Socioambiental – Agenda 21)
Eixo Processos e Gestão
Ação

Prazo

Aprimorar as ações de educação e de comunicação sobre a temática socioambiental, com foco em ecoeficiência, dez/2011
cooperativismo e associativismo, consumo consciente e mudanças climáticas junto aos públicos interno e externo.
Aprimorar as ações de Educação Financeira para os diversos públicos do BB.

dez/2011

Implementar programa permanente de coleta de sugestões de funcionários para o aprimoramento dos processos dez/2011
na Empresa.
Propor plano de ação para aprimorar a efetividade dos processos de Endomarketing do BB.

dez/2011

Elaborar mapa de risco sobre questões de saúde do funcionalismo para subsidiar a proposição de ações preventivas.

dez/2011

Aprimorar a sistemática de acompanhamento dos dados do exame periódico de saúde dos funcionários, inclusive dez/2011
com a definição de novos indicadores para saúde e segurança ocupacional.
Aprimorar o Programa Pró-equidade de Gênero do BB.

dez/2011

Elaborar e tornar públicas "diretrizes socioambientais" setoriais e temáticas para aplicação na análise de crédito de dez/2013 – com entregas paratividades com potencial impacto adverso de acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais.
ciais em dez/2011 e dez/2012
Definir e implementar sistemática de classificação de todos os setores/atividades econômicas de acordo com o risco dez/2011
socioambiental da atividade (alto, médio e baixo).
Aprimorar a sistemática de avaliação do risco de ocorrência de incidentes climáticos extremos no processo de insta- dez/2011
lação/reforma de unidades no BB e definição de procedimento padrão.
Implementar avaliação sistematizada para alinhamento entre os interesses dos acionistas e os da alta administração. dez/2011

Eixo Negócios com Foco no Desenvolvimento Sustentável
Ação

Prazo

Desenvolver soluções em produtos e serviços com atributos de responsabilidade socioambiental para os pilares Va- Ação contínua
rejo, Atacado e Governo.
Revisar ferramentas da metodologia DRS (Diagnóstico e Plano de Negócios) a fim de aprimorar a definição e o alcan- dez/2011
ce dos objetivos ambientais.

Eixo Investimento Social Privado
Ação

Prazo

Continuar o processo de revitalização do Programa de Voluntariado entre os funcionários e demais colaboradores dez/2011
do BB e consolidar iniciativas de apoio às comunidades.
Implementar Projetos Socioambientais do Programa Água Brasil.

dez/2013 – com entregas parciais em dez/2011 e dez/2012

Gestão Estratégica
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Diretrizes de Atuação em Responsabilidade Socioambiental
gri 4.8 | 4.14

A responsabilidade socioambiental integra a política de gestão do Banco do Brasil e está presente nas práticas
administrativas, negociais e nas ações de investimento social privado. Essa postura de responsabilidade socioambiental do banco é orientada pelos seguintes direcionadores definidos em 2003:

I.
I.I.
II.
II.
II.
III.
I.
III.
I.
III.
IV.
II.
IV.
II.
IV.
V.
III.
V.
III.
V.
IV.
IV.
V.
V.

Incorporar os princípios de responsabilidade socioambiental na prática
administrativa e negocial e no discurso institucional do Banco do Brasil;
Incorporar os princípios de responsabilidade socioambiental na prática
administrativa
e negocial
e responsabilidade
no discurso
institucional
do
Banconadoprática
Brasil;
Incorporar
osprimeiro
princípios
socioambiental
O Banco do Brasil
pretende, em
lugar,de
permear
sua cultura organizacional
com os princípios
da responadministrativa
e
negocial
e
no
discurso
institucional
do
Banco
do
Brasil;
sabilidade socioambiental tornando-os efetivos no quotidiano organizacional.
Implementar visão articulada e integradora de responsabilidade
socioambiental no Banco;
Implementar visão articulada e integradora de responsabilidade
socioambiental
no Banco;
Implementar visão
articulada e integradora de responsabilidade
socioambiental no Banco;
A busca de uma postura de responsabilidade socioambiental é um processo contínuo, compromisso de todas
Disseminar
princípiosde
e criar
cultura de responsabilidade
as áreas do Banco Incorporar
do Brasil.
ososprincípios
responsabilidade
socioambiental na prática
socioambiental
na
comunidade
BB;
administrativa
negocial ee criar
no discurso
do Banco do Brasil;
Disseminar
os eprincípios
cultura institucional
de responsabilidade
Incorporar
de
responsabilidade
socioambiental na prática
socioambiental
na comunidade
BB;
Disseminarososprincípios
princípios
e criar
cultura de responsabilidade
administrativa
negocial
e no discurso
institucional do Banco do Brasil;
socioambientalena
comunidade
BB;
Ouvir e considerar a diversidade dos interesses dos
Implementar
visão
articulada e integradora de responsabilidade
O Banco do Brasil
deseja ser
irradiador de uma postura empresarial social e ambientalmente responsável.
públicos
defoco
relacionamento;
socioambiental
Ouvir
e considerar
apúblicos
diversidade
dos interesses
dosem sua esfera de atuação tamPara tanto, envidará
esforços
para queno
os Banco;
da Comunidade
BB envolvidos
Implementar
visão
integradora
de responsabilidade
públicos
de relacionamento;
Ouviraeseconsiderar
aarticulada
diversidade
dos interesses
dos
bém sejam estimulados
engajar
no movimento.
Porecomunidade
BB entende-se:
socioambiental
no
Banco;
• funcionários da ativa
e aposentados;
públicos
de relacionamento;
• colaboradores; Influenciar a incorporação dos princípios de
Disseminar
os princípios
e criar cultura
de responsabilidade
• entidades representativas
de funcionários;
responsabilidade
socioambiental
no país.
• associações de funcionários;
socioambiental
na comunidade
BB;
Influenciare a incorporação
dos princípios
de
• empresas coligadas,
controladas
patrocinadas.
responsabilidade
socioambiental
no país.
Disseminar
princípios
e dos
criarprincípios
cultura
dederesponsabilidade
Influenciar
aoseincorporação
socioambiental
comunidade BB;
responsabilidadenasocioambiental
no país.
Ouvir e considerar a diversidade dos interesses dos
públicos de relacionamento;
Ouvir e considerar a diversidade dos interesses dos
públicos
de relacionamento;
Para se considerar
uma empresa
social e ambientalmente responsável o Banco do Brasil deverá ter suas ações

e resultados legitimados por seus públicos de relacionamento.

Influenciar a incorporação dos princípios de
responsabilidade socioambiental no país.
Influenciar a incorporação dos princípios de
responsabilidade socioambiental no país.

O Banco do Brasil deseja utilizar de sua relevância e abrangência nacional para se tornar referência em responsabilidade socioambiental, inovando continuamente em suas ações de forma a apoiar o fortalecimento do movimento de
responsabilidade socioambiental no país.
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