RELATÓRIO ANUAL
2010

Relatório Anual

2010

ÍNDICE

Perfil

03

Sobre este Relatório

12

Grandes Números

18

Gestão Estratégica

27

Governança Corporativa

43

Controles Corporativos

75

Investimentos

86

Conexão

93

Nossos Negócios

148

Anexos
Relatório de asseguração

185

Índice Remissivo GRI

187

Informações Corporativas.

195

Créditos

195

Demonstrações Financeiras

197

Análise do Desempenho

323

Mensagem do Presidente
GRI 1.1 | 1.2

Caros amigos e parceiros,
A primeira década do século XXI se encerrou com o Brasil se destacando como um país dinâmico, capaz de assumir
responsabilidades entre as nações e com um vigor econômico que impressionou não apenas os brasileiros, mas também nossos parceiros em todo o mundo. Essa desenvoltura
econômica se reﬂetiu em crescimento dos negócios no Brasil, entre brasileiros e empresas nos cinco continentes. Um
momento especial, quando nós, o Banco do Brasil, pudemos
mostrar toda nossa força para apoiar o desenvolvimento
sustentável do país.
2010 foi mais um ano de muitas realizações para o Banco do Brasil. Foi o ano em que conquistamos o maior lucro
líquido de nossa história de mais de 200 anos, consolidamos nossa liderança como a maior instituição ﬁnanceira da
América Latina em ativos totais, e, o mais importante, ampliamos a oferta de crédito a nossos clientes de uma forma
tão espetacular que garantimos uma participação de quase
20% nesse mercado.
A Oferta Pública de Ações realizada pelo Banco do Brasil
em junho de 2010 foi uma das maiores operações do mercado brasileiro, o que aumentou nosso capital em R$ 8 bilhões
e nos trouxe 78 mil novos investidores.
Foi um ano também de grandes avanços em parcerias
estratégicas. Aumentamos nossa participação nas empresas Cielo e CBSS; ﬁnalizamos o processo de reestruturação
de nossas empresas de seguridade, iniciamos uma nova
parceria com o Banco Bradesco e a Caixa Econômica Federal
para a emissão de uma nova bandeira nacional de cartões, a
ELO, além de consolidarmos a parceria com o Banco Votorantim, construindo sinergias de grande efetividade.
Também concluímos o processo de integração do Banco
Nossa Caixa e ampliamos nossa atuação no estado de São
Paulo. O BB está caminhando para uma nova fase em sua
história. A palavra banco já não é suﬁciente para descrever
tudo o que fazemos e o que podemos fazer por nossos clientes e parceiros. Como um grande conglomerado, queremos
ser referência como fornecedor de produtos e serviços ﬁnanceiros de alta qualidade. Queremos aproveitar o cenário de
crescimento econômico do Brasil para continuar a diversiﬁcação dos negócios.
Esse desempenho também é colocado a serviço de nossa
histórica vocação pública. Isto se traduz não apenas em nossa presença em todo o país, mesmo em regiões desfavorecidas, mas também na oferta de crédito responsável, no apoio
a comunidades e nos investimentos em cultura, educação e
geração de trabalho e renda.
O Banco do Brasil vai continuar investindo forte em sua
condição de parceiro do desenvolvimento sustentável brasileiro, apoiando a expansão dos negócios no cenário internacional e consolidando sua eﬁciência na gestão de negócios
lucrativos, na qualidade de suas operações e na satisfação
das necessidades de seus clientes, no Brasil e no mundo.
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Nosso objetivo é ser o banco dos brasileiros e das empresas brasileiras onde quer que elas estejam, foi por isso
que adquirimos o controle acionário do Banco Patagonia,
da Argentina; e ﬁzemos movimentos em países africanos e nos Estados Unidos, onde conseguimos o status de
Financial Holding Company, o que nos permite atuar como
uma instituição comercial plena naquele país.
Também é da mais alta importância garantir responsabilidade socioambiental aos nossos processos. Essa preocupação nos levou a aderir aos Princípios para o Investimento Responsável por meio da BB-DTVM, com o objetivo de incorporar
questões sociais, ambientais e de governança corporativa às
práticas de análise, decisão e gestão de investimentos.
Participamos, também, de uma proposta da Organização das Nações Unidas para que as empresas signatárias
do Pacto Global passem a abordar as questões referentes à água e ao gerenciamento de recursos hídricos em
suas estratégias corporativas. Neste contexto, ﬁrmamos
uma parceria para o desenvolvimento do Programa Água
Brasil com a Agência Nacional de Águas, a WWF-Brasil e a
Fundação Banco do Brasil.
Os compromissos socioambientais do Banco do Brasil
estão expressos em nossa Agenda 21, que foi atualizada no
ﬁnal de 2010 com novas metas de sustentabilidade para o
período de 2011 a 2013.
Para 2011 estamos diante de novos desaﬁos e queremos
ampliar a participação de mercado do BB em diversos segmentos de negócio e serviços, garantindo sempre a manutenção do nível de excelência na gestão administrativa e
ﬁnanceira do Banco.
Ser rentável com desenvolvimento sustentável, investir
na qualiﬁcação de pessoas, prezar pela valorização de nossa
equipe, manter o compromisso com a visão de longo prazo e construir relacionamentos duradouros. Somente assim o Banco do
Brasil seguirá sendo reconhecido
como o principal banco do Brasil:
o banco das empresas e do setor
público, uma referência no Brasil
e no exterior.

Aldemir Bendine
Presidente
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Histórico da Instituição
GRI 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6

Fundado em 12 de outubro de 1808, o Banco do
Brasil S.A. foi a primeira instituição bancária a operar
no país e, em mais de 200 anos de existência, acumulou experiências e colecionou inovações, participando
vivamente da história e da cultura nacionais.
A marca “Banco do Brasil” é uma das mais conhecidas e valorizadas pelos brasileiros, que reconhecem na
Instituição atributos como solidez, conﬁança, credibili-

dade, segurança e modernidade. Por meio de atuação
bastante competitiva nos mercados em que atua, o
Banco do Brasil é uma companhia lucrativa alinhada
a valores sociais.
A vocação do BB para políticas públicas tem foco no
desenvolvimento sustentável do país e no interesse comunitário, sendo um importante diferencial da Empresa.
Diferencial que pode ser conferido na Estratégia de DesenPerﬁl Corporativo
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volvimento Regional Sustentável – DRS. Por meio da adoção de práticas economicamente viáveis, ambientalmente
corretas e socialmente justas, a estratégia negocial DRS
busca aperfeiçoar economias locais, gerar trabalho e garantir renda de forma sustentável, inclusiva e participativa.
Em 2010, ano em que comemorou 202 anos, o
Banco do Brasil permaneceu como a maior instituição
ﬁnanceira da América Latina, somando R$ 811,2 bilhões
em ativos. Além disso, manteve sua liderança em diversos segmentos de mercado e fortaleceu seu apoio
ao desenvolvimento do país, além de consolidar seu
alto padrão em Governança Corporativa.
Para assegurar suas posições de liderança em um
país continental, o Banco do Brasil atua em todos os
setores do mercado ﬁnanceiro – desde o bancário,
passando por cartões, administração de recursos de
terceiros, seguros, previdência e capitalização, até o de
mercado de capitais, com um amplo portfólio de produtos e serviços, procurando alinhá-los cada vez mais
aos preceitos de responsabilidade socioambiental.
Com abrangência nacional e presente em 3.550
municípios brasileiros por meio de sua rede própria de

atendimento, o BB possui a maior rede de agências do
Brasil e pretende instalar uma agência em cada uma
das cidades brasileiras até 2015. Além disso, mais uma
vez o BB encerrou o ano com o maior parque de terminais de autoatendimento da América Latina, somando
45 mil terminais próprios.
Sediado em Brasília (DF), o Banco do Brasil possui
presença física em 23 países e, por meio de uma rede
de 1.039 bancos correspondentes, alcança 140 países,
sendo o banco brasileiro que conta com a maior rede
própria de atendimento no exterior. A atuação do Banco no exterior está apoiada em três vetores: (i) a existência de comunidades de brasileiros; (ii) a internacionalização de companhias nacionais; e (iii) a expansão
das relações comerciais do Brasil com o mundo.
O BB adota tecnologias e processos que o mantém
na vanguarda do mercado ﬁnanceiro. Para tanto, investe permanentemente na capacitação de seus 109 mil
funcionários, auxiliando-os a desenvolver uma vida
proﬁssional baseada na satisfação e no crescimento,
preparando-os para oferecer um atendimento ágil e
de qualidade aos mais de 54,4 milhões de clientes BB.

Segmentos de Atuação

Segmento

Principais Características

Bancário

Compreende os depósitos, operações de crédito entre outros voltados ao varejo, atacado e governo. É responsável
pela parcela mais significativa dos resultados do BB

Investimentos

Inclui intermediação e distribuição de dívidas nos mercado primário e secundário, bem como em participações acionárias

Gestão de Recursos

Operações de compra, venda e custódia de títulos e valores mobiliários, administração de carteiras, instituição,
organização e administração de fundos e clubes de investimento

Seguros

Produtos e serviços relacionados a seguros de vida, patrimonial, saúde e automóvel

Previdência e Capitalização

Produtos e serviços em previdência complementar e de capitalização

Meios de Pagamento

Serviços de transmissão, captura, processamento e liquidação financeira das transações em meio eletrônico

Outros

Processos de suporte operacional e consórcios

Como conglomerado, o Banco do Brasil agrega 19 empresas controladas, seis entidades patrocinadas, além de
deter participação em dez empresas em ramos estratégicos para a Companhia. O BB detém ainda participações
em dez empresas coligadas por meio de seu banco de investimento, o BB-BI.
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BB – Conglomerado – Conﬁguração Societária
Tesouro Nacional
Previ
BNDESPar
Fdo. Garantia à Exportação

51,8656%
10,3668%
0,0082%
4,8729%

Fundo Fiscal de Inv. e Estabilização
Fundo Garantidor para Investimentos
Investidores Estrangeiros
Investidores Brasileiros

2,1848%
0,2622%
17,5301%
12,9095%

CONTROLADAS

ATIVOS S.A.
BB BI – 49% ON
74,50 % Total
BAMB – 51% ON
25,50% Total

BANCO DO BRASIL
AG VIENA
BB – 100% ON
100% Total

BB LEASING
Co. LTD
BB – 100% ON
100% Total

BAMB
BB – 100% ON
100% Total

BB BI
BB – 100% ON
100% Total

BB USA HOLDING
COMPANY, INC.
BB AG Viena– 100%ON
100% Total

BB TURISMO
BAMB – 99% ON
99% Total
BB Leasing Co – 1% ON
1% Total

BB SECURITIES LTD
BAMB – 100% ON
100% Total

BB MONEY
TRANSFERS, INC.
BB USA Hold Co– 100% ON
100% Total

COBRA
BB – 99,89% ON
99,95% Total
BI – 0,001% ON
0,001% Total

BB LEASING
BB – 100% ON
100% Total

BB DTVM
BB – 100% ON
100% Total

BB CONSÓRCIOS
BB – 100% ON
100% Total

BB CARTÕES
BB – 100% ON
100% Total

BB ALIANÇA
PARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON
100%Total

BB CORRETORA
BB – 100%ON
100% Total

NOSSA CAIXA
ADM. DE CARTÕES
BB – 100% ON
100% Total

NOSSA CAIXA
CAPITALIZAÇÃO
BB – 100% ON
100% Total

BANCO DO BRASIL
SECURITIES LLC
BB – 100% ON
100% Total

Aliança do Brasil
BB Aliança Part. 100% ON
100% Total

BESCVAL
BB – 99,62% ON
99,62% Total

BB SEGUROS
PARTICIPAÇÕES
BB – 100% ON
100%Total

BB ALIANÇA REV
PARTICIPAÇÕES
BB Seguros Part. 100% ON
100% Total

BRASILVEÍCULOS
BB Aliança REV Part.
100%ON
100% Total

COLIGADAS/PARTICIPAÇÕES
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES
PARTICIPAÇÕES
ESTRATÉGICAS
GRUPO SEGURIDADE

BB BI
PARTICIPAÇÕES
ESTRATÉGICAS

BRASILCAP
BB Seguros Part.
49,99% ON
49,99% Total

BRASILPREV
BB Seguros Part.
49,99% ON
74,99% Total

PARTICIPAÇÕES NÃO
ESTRATÉGICAS

BANCO DO BRASIL
PARTICIPAÇÃO
ESTRATÉGICA

SBCE
BB-BI 12,09% ON
12,09% Total

CIELO
BB BI 28,65% ON
28,65% Total

ITAPEBI
BB-BI 19% ON
19% Total

BANCO VOTORANTIM
BV PARTICIPAÇÕES
BB 49,99% ON
50% Total

EBP
BB BI 11,11% ON
11,11% Total

CBSS
BB BI 44,31% ON
45,69% PN
45,00% Total

KEPLER WEBER
BB-BI 17,55% ON
17,54% Total
BBDTVM 0,02% ON
0,02% Total

MAPFRE NOSSA CAIXA
VIDA E PREVIDÊNCIA
BB 49% ON
49% Total

CIBRASEC
BB-BI 9,09% ON
9,09% Total
BB 3,03% ON
3,03 % Total

TECBAN
BB BI 9,02% ON
9,02% Total
BB 4,51% ON
4,51% Total

NEOENERGIA
BB-BI 8,81% ON
8,81% Total

PARTICIPAÇÃO NÃO
ESTRATÉGICA
CADAM
BB 56,19% PN
21,64% Total

PRONOR
5,51% PN
3,27% Total
BBDTVM
29,51% ON
12,02% Total
BB
1,77% PN
1,05% Total

BB-BI

ADMINISTRADA
BB PREVIDÊNCIA
Entidade Fechada de
Previdência Privada

FUNDAÇÃO

FBB

PATROCINADAS

CASSI

PREVI

FUSESC

SIM

PREVBEP

ECONOMUS

Perﬁl Corporativo
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Linha do tempo

A Europa vive mudanças aceleradas. Napoleão
varre o continente com seus exércitos, derrubando monarquias e instalando repúblicas. Os ventos da mudança
chegam a Portugal, forçando a família real a atravessar
o oceano e buscar refúgio no Brasil. O príncipe-regente
Dom João, depois Dom João VI, chega ao Brasil em maio
de 1808. Em 12 de outubro, ele determina a criação do
primeiro banco no país, o Banco do Brasil.
Em 1817, o Banco do Brasil realiza a primeira oferta pública de ações do mercado de capitais brasileiro.
Em 1819, a primeira Bolsa brasileira, na cidade do Rio
de Janeiro, é construída com ﬁnanciamento do Banco
do Brasil. Com a volta de D. João a Portugal e o saque
dos recursos depositados no Banco, em 1833, chegou
ao ﬁm a primeira fase do Banco do Brasil.

O Brasil dá seus primeiros passos como nação independente, tendo de lutar contra vários problemas
econômicos. A forte queda dos preços internacionais
do açúcar devido à concorrência dos países do Caribe afeta a economia. Politicamente, o novo Império
tem de garantir a unidade nacional, ameaçada por
movimentos separatistas regionais. Nesse período
de grande agitação e fortes desaﬁos, o comerciante Inácio Ratton funda o Banco Comercial do Rio de
Janeiro, em 1838.

No Segundo Império o Brasil começa a desfrutar
da prosperidade do café. Irineu Evangelista de Souza,
um empresário gaúcho, lança as fundações de várias
indústrias nacionais e recebeu o título de Barão de
Mauá. Entre suas iniciativas está a criação de uma nova
instituição ﬁnanceira, denominada Banco do Brasil, em
1851. Dois anos depois, na primeira fusão bancária da
história brasileira, o Banco do Brasil, de Mauá, funde-se
com o Banco Comercial do Rio de Janeiro.
Esse período seria rico e próspero para o Banco
do Brasil. Em 1854, já mostrando preocupação em recrutar e formar os melhores quadros, o banco cria o
primeiro concurso público para recrutar escriturários.
Em 1863, o Banco do Brasil torna-se o único emissor
de moeda do território nacional. E em setembro do
ano seguinte o banco enfrenta sua primeira crise: a
quebra da casa bancária A. J. Alves Souto, maior instituição ﬁnanceira privada do Brasil. A quebra da Alves
Souto é tão séria que chega a afetar o mercado em
Londres, mas é superada pelo Banco do Brasil.

Em 1866, o Banco do Brasil deixa de emitir moeda, atribuição que ﬁca a cargo da Casa da Moeda, e se
torna o principal captador de depósitos e fornecedor
de empréstimos do Brasil. O Banco começa a descontar títulos e a fornecer empréstimos garantidos por
hipotecas. As mudanças na economia brasileira não
passam desapercebidas. Ao lado da forte expansão
da economia cafeeira, o Brasil começa a dar seus tímidos passos no caminho da industrialização.
A Abolição da escravatura provoca mudanças
profundas na economia. Os escravos seriam substituídos por trabalhadores assalariados, aumentando
muito a circulação de dinheiro e a necessidade de
moeda. Com a Abolição, o Banco do Brasil começa a
ﬁnanciar a substituição da mão de obra escrava pelos
imigrantes europeus e a produção agropecuária.

A Abolição seria o início de um movimento que
culminaria com a Proclamação da República. O novo
governo democrático cria várias instituições, uma
delas o Banco da República dos Estados Unidos do
Brasil. Quatro anos após a Proclamação, em 1893, ele
é fundido com o Banco do Brasil, criando o Banco da
República do Brasil.
Em 1905 a República desaparece. Não do governo, mas do nome do Banco, que voltaria a ser apenas
Banco do Brasil. A União Federal assume o controle
acionário e administrativo da instituição, que mantém até hoje. No ano seguinte, em 1906, o Banco do
Brasil dá mais um passo decisivo em sua história e
lança ações na Bolsa de Valores. Mais de um século
depois, as ações do Banco ainda estão entre as mais
negociadas do pregão.

Os primeiros anos do Século XX são uma época
de desaﬁos para o Brasil. Ao lado de um rápido crescimento da população pela imigração e da expansão
da indústria, especialmente durante e depois da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, a economia
tem de lidar com as deﬁciências da infraestrutura, a
baixa arrecadação do governo, a ausência de capital
para investir e as ﬂutuações nos preços internacionais
do café.
O Banco do Brasil tem uma participação ativa
nesse período, captando as poupanças do público e
ﬁnanciando o desenvolvimento econômico. Em 1926,
o prédio da Bolsa do Rio, ﬁnanciado pelo banco, tornase sua nova sede. Hoje, o prédio é o Centro Cultural do
Banco do Brasil, na Rua Primeiro de Março, no centro
do Rio de Janeiro.
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A crise de 1929 provoca fortes mudanças políticas em todo o mundo. Na Europa, a ascensão dos
regimes ditatoriais e, no Brasil, o governo de Getúlio
Vargas. Em 1937, o Banco do Brasil começa a captar recursos da previdência privada. A Carteira de Crédito
Agrícola e Industrial vende bônus e letras hipotecárias no mercado de capitais e junto ao Instituto de
Aposentadorias e Pensões. Em 1941, pouco antes da
entrada do Brasil na Guerra, o Banco inicia sua expansão internacional e inaugura a primeira agência no
exterior, em Assunção, Paraguai.
A Segunda Guerra Mundial, que contou com a
participação dos pracinhas na Itália, abriria novas
oportunidades para a economia brasileira. O Banco
do Brasil vai à guerra e acompanha as tropas brasileiras, abrindo escritórios em Roma, Nápoles e Piemonte
em 1944. No ano seguinte, o ﬁm da Guerra e a redemocratização brasileira trazem mudanças bancárias.
É criada a Sumoc – Superintendência da Moeda e do
Crédito, visando exercer o controle da moeda e preparar a organização de um banco central.

Os anos 1950 e 1960 foram de muita
agitação. O Brasil cresce velozmente, com
a implantação da indústria automobilística e a interiorização da economia. O
governo Juscelino Kubitschek inaugura a
nova capital, Brasília, no dia 21 de abril de
1960. Nessa data, a sede do Banco é transferida para o Planalto Central.

Anos de crescimento econômico e forte
movimentação política, a década de 1970 é
um período de grande evolução do Banco
do Brasil. Em 1968, o Banco cria o Cheque
Ouro, o mais antigo cheque especial do mercado, um enorme sucesso de público. Também é um período de expansão geográﬁca
do Banco do Brasil. Em 1976, o BB inaugurou
sua milésima agência na cidade de Barra
dos Bugres, em Mato Grosso.
Os anos 1980 trazem crise econômica e abertura política. Em 1985, o Banco
do Brasil cria a Fundação Banco do Brasil.
No ano seguinte, o BB torna-se uma instituição ﬁnanceira completa, passando a
atuar em todos os segmentos do mercado
ﬁnanceiro. Os lançamentos se aceleram.
Em 1987, o BB diversiﬁca o varejo e lança o
Ourocard, primeiro cartão de múltiplo uso
do mercado brasileiro.

Os anos 1990 são um período de grandes desaﬁos. Além da redemocratização, com a realização de
eleições diretas, o Brasil começa a domar a persistente inﬂação que desorganizava a economia. A participação do Banco do Brasil nesse processo foi importantíssima. Em 1994, com a introdução do Real, o BB
realizou a maior troca física de moeda já realizada no
mundo, substituindo todo o meio circulante no Brasil.
As mudanças também chegam à estrutura do Banco, que reestrutura sua administração para se adaptar à
queda da inﬂação. Em 1995, o BB lança o PDV – Programa de Desligamento Voluntário – e investe pesado na
modernização. Em 1996, o Banco saneou suas ﬁnanças
e recebeu aporte de capital de R$ 8 bilhões.
Além de sanear suas ﬁnanças, o banco investe
em tecnologia. Em 1998, o Banco do Brasil torna-se
o primeiro banco a obter o certiﬁcado ISO 9002 em
análise de crédito e inaugura seu Centro Tecnológico,
um dos mais modernos e bem equipados do mundo.

GRI 2.4
A Revolução de 1964 muda profundamente a economia. A Lei da Reforma
Bancária extingue a Sumoc e cria o Banco
Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional. O Banco do Brasil deixa de
ser responsável pelo controle da moeda,
atribuição que seria transferida ao Banco
Central. Em 1967, o Banco do Brasil passa
a dedicar energias ao mercado internacional.

O Banco do Brasil chega ao terceiro milênio com os desaﬁos da tecnologia e da globalização do mercado. No ano
2000, o BB lança o portal bb.com.br, torna-se líder em quantidade de usuários de internet banking e é o primeiro banco
a lançar o autoatendimento personalizado.
O Banco também se ﬁrma como um participante importante do mercado de ações. Em 2002, converte suas ações
preferenciais em ordinárias. Em 2006, as ações do BB completam 100 anos de listagem em bolsa de valores e o Banco
adere ao Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), assumindo o compromisso de alcançar 25% de
ações em livre circulação no mercado. Para tanto, após oferta pública em 2006, o Banco realiza mais duas distribuições
públicas de ações: uma em 2007 e outra em 2010, quando ocorreu a maior oferta de ações da história do Banco. Por esta
última oferta, o free ﬂoat atinge 30,4%, a participação de estrangeiros 17,5% e o Banco reforça sua estrutura de capital
com o intuito de permitir a consecução de seus planos de crescimento.
Em 2008, ano da maior crise ﬁnanceira mundial, o Banco do Brasil rompe paradigmas ao incorporar o Banco do
Estado de Santa Catarina (Besc), o Banco do Estado do Piauí (Bep) e o Banco Nossa Caixa. Em 2009, o Banco do Brasil
incorpora o Banco Nossa Caixa e, por meio de uma parceria estratégica, o BB adquire 50% das ações do Banco Votorantim
e encerra 2010 com a aquisição de 51% das ações do Banco Patagonia, na Argentina.
No ano em que o Brasil elege sua primeira presidenta, o Banco ﬁrma-se como a maior instituição ﬁnanceira da
América Latina em meio à intensa movimentação, com destaque para o fortalecimento de sua atuação no exterior, a
reestruturação de sua área de seguridade, a revisão de seu atendimento no segmento de varejo e o início de negociações
para o estabelecimento de parcerias para a expansão do Banco na área de cartões.
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Missão e Valores
GRI 4.8

MISSÃO

VALORES

O alinhamento dos negócios com os
princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento do país está presente na Missão
e nos Valores do Banco do Brasil.
“Ser um banco competitivo e rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil
e cumprir sua função pública com eﬁciência”.

• Ética e transparência
• Compromisso com o desenvolvimento das
comunidades e do país
• Responsabilidade socioambiental
• Respeito ao consumidor
• Excelência e especialização no relacionamento com o cliente
• Gestão participativa, decisão colegiada e
trabalho em equipe
• Ascensão proﬁssional baseada no mérito
• Marca como diferencial competitivo
• Proatividade na gestão de riscos
• Comprometimento com solidez, rentabilidade, eﬁciência e inovação
• Respeito à diversidade
• Compromisso com os acionistas e a sociedade

VISÃO
A “Visão de futuro” do Banco do Brasil, atualizada para o período 2011-2015, mantém os compromissos históricos:
“Sermos o primeiro banco dos brasileiros, das
empresas e do setor público, referência no exterior, o melhor banco para trabalhar, reconhecido
pelo desempenho, relacionamentos duradouros
e responsabilidade socioambiental.”
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O Banco acredita que cada nova oportunidade de negócio, cada desaﬁo enfrentado, cada
decisão tomada em harmonia com esta Visão
guiará a empresa em direção ao crescimento e ao
desempenho esperado pelo acionista, pela sociedade, pelo cliente e por todos os colaboradores e
públicos de interesse.

Pontos fortes
a) Liderança de Mercado
O único banco a participar do Novo Mercado da
BM&FBovespa, que estabelece os princípios mais exigentes de Governança Corporativa, é também o líder
nas principais áreas de atuação do setor bancário.
• Clientes: 54,4 milhões de clientes e 35,9 milhões de
contas correntes, sendo 33,8 milhões de contas para
pessoas físicas e 2,1 milhões para pessoas jurídicas;
• Depósitos totais: R$ 376,8 bilhões(1). O Banco do Brasil
também é líder em depósitos judiciais – em dezembro de 2010 havia captado R$ 64,7 bilhões;
• Ativos totais: R$ 811,2 bilhões, constituindo-se como a
maior instituição ﬁnanceira da América Latina(1);
• Administração de recursos de terceiros(2): R$ 372,3 bilhões, correspondentes a 21,9% do mercado através
da subsidiária integral BB DTVM, conforme ranking
da Anbima;
• Carteira de crédito(3): R$ 388,2 bilhões;
• Crédito consignado: saldo de R$ 44,9 bilhões e 32,7%
de participação no mercado;
• Agronegócio: a carteira de agronegócios atingiu R$ 75
bilhões, aumento de 12,9% em relação a 2009. O BB
possui 60,6% do mercado pela atuação em todos os
segmentos e etapas da cadeia produtiva, do pequeno produtor às grandes empresas agroindustriais;
• Líder em repasses do BNDES e 19,4% do mercado
com desembolso acumulado de R$ 18,2 bilhões;

• Comércio exterior: US$ 12,6 bilhões em Adiantamentos de Contratos de Câmbio (ACC) e Adiantamentos
de Contratos de Exportação (ACE) e market share de
33,6%. Volume de US$ 57,1 bilhões no mercado de
câmbio de exportação e US$ 42,7 bilhões no de importações, o que nos confere participação de mercado de 31% e 24%, respectivamente.

b) Potencial de Crescimento da Carteira de Crédito
O Banco do Brasil acredita estar bem posicionado e
possuir condições favoráveis para continuar ampliando
sua carteira de crédito e manter a liderança no setor. Essas condições são sustentadas por sua extensa franquia,
experiência na concessão de crédito, bem como pela força e tradição da marca Banco do Brasil. A tabela a seguir
apresenta o potencial de expansão do crédito pelo Banco
do Brasil ao ﬁnal dos períodos indicados. Veriﬁca-se que
em 31 de dezembro de 2010, considerando as fontes de
recursos disponíveis para aplicação, obtida pela diferença entre recursos disponíveis e operações de crédito, existe um crescimento potencial de 12,5% em crédito, sem a
necessidade de captação adicional de recursos. Cabe ressaltar que, em se tratando da possibilidade de crescimento do crédito em função do Índice de Basileia (14,1% em
31 de dezembro de 2010), o Banco do Brasil possuía, no
período, margem de R$ 110,7 bilhões em ativos de crédito,
considerando a ponderação de 100%.

Em 31 de dezembro de
R$ milhões, exceto percentuais
Funding Total

(1)

2008

2009

2010

298.745

381.944

401.205

Carteira de Crédito Líquida(2)

210.181

281.231

340.169

Disponibilidades(1 - 2)

88.564

100.713

61.086

Potencial de Expansão(3)

29,6%

26,4%

12,5%

108.100

104.600

110.700

(4)

Margem para Alavancagem

(1) Depósitos totais + repasses no país + fundos financeiros e de desenvolvimento + dívida subordinada + captações no exterior (-) Compulsórios.
(2) Carteira de Crédito (-) PCLD.
(3) Disponibilidades/Funding Total.
(4) Divisão da sobra de Patrimônio de Referência: diferença entre o Patrimônio de Referência do Banco (Capital Nível I e II) e o Patrimônio Líquido exigido no cálculo do
Índice de Basileia: pelo percentual mínimo exigido de capital (11,0%), para efeito de Basileia.
Fonte: Informações financeiras consolidadas do Banco.

(1) Conforme ranking da consultoria Economática data-base 31 de dezembro de 2010.
(2) Inclui Banco Votorantim.
(3) Inclui garantias e TVM privados.
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c) Finanças Sustentáveis

d) Solidez da Marca

Com a Estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS, o Banco do Brasil não se limita ao papel
de agente tradicional de crédito, mas atua como catalisador de ações, fomentando, articulando e mobilizando
agentes econômicos, políticos e sociais (governos federal ou estaduais e suas agências, prefeituras, indústrias,
comércios, universidades, ONGs, etc.), bem como procura fortalecer o associativismo e o cooperativismo, a agricultura familiar e os mini e pequenos empreendedores.
O caráter inovador em ﬁnanças sustentáveis e o
alcance socioambiental da iniciativa foram atestados
pela Universidade das Nações Unidas, que em relatório aﬁrmou: “No nosso conhecimento, a Estratégia DRS
é a primeira iniciativa realizada por uma instituição
ﬁnanceira que inclui princípios de desenvolvimento
sustentável na base da sua metodologia e prática de
implementação e os segue sistematicamente. (...) O BB
comprovou que combinar rentabilidade econômica legítima com alto nível de responsabilidade social representa uma nova, sólida e deﬁnitivamente necessária
maneira de fazer negócios. (...) O Programa merece ser
continuado e reforçado e, na nossa opinião, contém
elementos e adquiriu experiência que poderiam ser
aplicados com sucesso em outros países”.
A Estratégia DRS se apresenta como uma revolução
pacíﬁca e silenciosa, que contribui para reduzir a pobreza e promover o desenvolvimento de forma sólida
e sustentável.
Ao ﬁnal de 2010, a estratégia contava com 3,8 mil
planos de negócios em implementação, beneﬁciando
1,2 milhão de pessoas em 3,9 mil municípios brasileiros, com créditos programados na ordem de R$ 5,1 bilhões, em investimento, custeio e giro.

A marca Banco do Brasil é uma das mais conhecidas e valiosas do país. Entre as marcas mais lembradas
pelo consumidor brasileiro em 2010, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha (prêmio Top of
Mind 2010), o Banco do Brasil foi a instituição ﬁnanceira mais lembrada pelos brasileiros pelo 19º ano consecutivo. Além disso, na quinta edição da pesquisa “As
100 marcas mais valiosas do Brasil”, feita pela consultoria Brand Finance, a marca Banco do Brasil mantevese como a terceira mais valiosa do país.
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e) Capilaridade da Rede de Atendimento
O Banco do Brasil possui a maior rede própria de
atendimento, com 18.359 pontos no Brasil. São 5.087
agências, 10.145 correspondentes, mais de 8 mil postos
de atendimento e o maior parque de terminais de autoatendimento da América Latina, com 44.954 máquinas
próprias. Considerando a rede compartilhada e os correspondentes bancários, o total alcança 48.344 pontos.

f) Relacionamento Estratégico com o Governo
Federal, Estados e Municípios
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.

Nas demais esferas da federação, o Banco do
Brasil é, atualmente, o agente ﬁnanceiro oﬁcial de 16
estados e de 14 capitais. Além disso, mantém negócios
com todos os municípios do país, oferecendo soluções
especíﬁcas para as administrações tributárias, para
a captação, gerenciamento e otimização de recursos
ﬁnanceiros, para a realização de pagamentos, para a
gestão de recursos humanos e de previdência social e
para a geração de emprego e renda.

g) Plataforma Moderna com Tecnologia de Ponta
Os investimentos do Banco do Brasil ao longo da última década ajudaram-no a alcançar posição de destaque
em tecnologia bancária nos cenários nacional e internacional, sendo a primeira instituição bancária de varejo
das Américas e do hemisfério sul e a décima do mundo a
obter a certiﬁcação ISO 20.000 em tecnologia, segundo
dados do IT Service Management Forum. Em 31 de dezembro de 2010, os canais automatizados responderam
por 93% do total de transações realizadas. Dessas, aproximadamente 36,4% são por meio dos TAA, que somavam cerca de 45 mil unidades próprias, conﬁgurando-se
como o maior parque de terminais de autoatendimento
da América Latina. Essa posição de destaque do Banco do
Brasil decorre de constantes investimentos em tecnologia, que superaram o valor de R$ 997 milhões, levando
em consideração apenas o ano de 2010.

h) Altos Padrões de Governança Corporativa
Desde de 2002, o Banco do Brasil incorporou em
seu Estatuto Social as principais práticas de Governança Corporativa estipuladas no Regulamento do Novo
Mercado da BM&FBovespa, segmento de listagem
que abriga as empresas com os mais altos padrões de
governança do país. Esses padrões de Governança Corporativa têm como objetivo maximizar eﬁciência na
gestão e proteção dos interesses de todos os acionistas. Em 31 de maio de 2006, o Banco ingressou no Novo
Mercado, quando celebrou, com a BM&FBovespa, o
Contrato do Novo Mercado, ocasião que deu início ao
processo de ampliação do free ﬂoat, que foi de 30,4%
em 2010 ante 14,8% em 2006.

i) Administração Altamente Proﬁssionalizada
O Banco do Brasil acredita que a alta qualiﬁcação
de seus proﬁssionais e a sua capacidade de mantê-los
comprometidos com a busca por desempenho positivo favorecem o sucesso de suas estratégias. Para tanto,
busca manter proﬁssionais competentes e experientes, que se identiﬁcam com seus objetivos. Além disso,
seleciona seu corpo diretivo a partir de critérios técnicos. A Diretoria Executiva é proﬁssionalizada e conta
com larga experiência em diversas instâncias executivas do Conglomerado Banco do Brasil, além de possuir
amplo conhecimento na área ﬁnanceira e bancária.
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Transparência
No relacionamento com seus diversos públicos, o
Banco do Brasil preza a ética e a transparência, fornecendo informações de qualidade e de forma tempestiva. Seus negócios e práticas seguem princípios que
aliam a responsabilidade socioambiental à rentabilidade, assegurando uma atuação comprometida com
o futuro do planeta.
Para consolidar essa relação de transparência, o Banco
mantém, pelo quinto ano consecutivo, sua estratégia de
prestação de contas à sociedade seguindo as diretrizes da
Global Reporting Initiative (GRI – G3). Ao estabelecer um
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padrão único de apresentação das informações, a metodologia GRI, utilizada internacionalmente na produção
de relatórios corporativos, facilita a comparação de seus
desempenhos econômico, social e ambiental ao longo do
tempo e, também, entre empresas distintas. O Banco do
Brasil aplica os indicadores do Suplemento para o Setor
Financeiro, declarando-se Nível A+. Além disso, utiliza os
critérios da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), indicadores altamente reconhecidos no
mercado de capitais brasileiro.
Acreditando que a sustentabilidade permeia todos
os processos da empresa, o BB opta por publicar um
único relatório. No Relatório Anual do Banco do Brasil a

questão socioambiental soma-se às habituais demonstrações contábeis e resultados econômicos que antes
eram exclusividade em prestações de contas como essa.

Elaboração do Relatório
GRI 3.2 | 3.3 | 4.17

GRI FS5

O Relatório Anual é a materialização das atividades e iniciativas que o Banco do Brasil desenvolveu em
2010 e resulta de um processo que envolve o engajamento de diversas áreas do Banco.
Para elaboração do conteúdo, foram consideradas
as principais observações resultantes do II Painel de
Stakeholders realizado pelo BB em novembro de 2010.
O Painel reuniu funcionários, acionistas, clientes, fornecedores, especialistas, representantes da sociedade
civil e de órgãos governamentais e teve como objetivo divulgar as políticas e iniciativas do Banco, engajar
os públicos de relacionamento com as práticas da Empresa, bem como avaliar o relatório do ano anterior e reunir
considerações para a construção do relatório deste ano.
Somadas a estas iniciativas, o BB realizou consulta
a seus vice-presidentes por meio de entrevistas, o que
possibilitou identiﬁcar a materialidade e relevância
dos temas aqui abordados.
Além disso, aconteceram oﬁcinas referentes aos indicadores GRI, uma forma de conscientização e capacitação das áreas fornecedoras de informações.
Em seu Relatório Anual 2010, o BB reforça mais
uma vez o posicionamento de se valer das novas tecnologias para potencializar ações de sustentabilidade, divulgando, pelo terceiro ano consecutivo, versão
eletrônica do documento. Além deste tipo de mídia, o
BB inova ao disponibilizar o conteúdo de seu Relatório

Anual também em card drive, iPad, iPhone e mobile,
canais que minimizam o consumo de recursos e disponibilizam ferramentas de fácil navegação.
Outra iniciativa do Banco foi a decisão de publicar
a revista “Conexão BB” atendendo aos anseios de seus
stakeholders sobre a existência de um material compacto e de simples compreensão. Esta revista terá seu
conteúdo quantitativo atualizado trimestralmente e
está disponível no site da Unidade Relações com Investidores no formato PDF.
O Relatório Anual 2010 mantém todas as ferramentas e recursos já apresentados na versão 2009, inovando
com uma navegabilidade mais ágil. Também foi aprimorada a versão em PDF, que contará com todo o conteúdo
disponível na versão eletrônica. O leitor continua com a
opção de personalizar seu Relatório, selecionando apenas as informações que julgar mais relevantes.
O Relatório encontra-se dividido em nove capítulos.
Estão mantidos os links entre eles, permitindo uma
navegação mais fácil. Ainda são apresentadas opções
de áudio e vídeo ajustáveis logo no início da apreciação do conteúdo, além da possibilidade de ajustar o
tamanho da letra de acordo com a preferência ou necessidade de cada leitor.

Direcionadores do Conteúdo
GRI 3.3 | 3.5 | 4.17

A construção do conteúdo deste relatório foi baseada no Painel de Stakeholders e nas entrevistas realizadas com os vice-presidentes do BB. Como resultados
dessas iniciativas, o Banco estruturou e incorporou as
demandas apresentadas pelo Painel de Stakeholders
e pelos executivos seniores do BB, conforme pode ser
visto nas tabelas a seguir:

Painel de Stakeholders

Demandas dos Stakeholders

Encaminhamento

Capítulo

Necessidade de revisão das mídias A linguagem e o formato adotados no Relatório Anual 2010 foram totalmente revistos Ao longo do Relatório
de comunicação. Falta fluidez de lei- para atender as demandas dos mais diversos públicos de relacionamento do BB. Nestura no conteúdo do pen drive.
ta versão, o BB passou a publicar versões adicionais de seu relato com linguagens mais
simples/acessíveis para que esta peça consiga atingir todos os stakeholders (versão em
revista – Conexão BB, versão em iPad, versão em mobiles). A versão on-line também passou por uma grande revisão de modo que a navegação fosse mais intuitiva.
Revisão da estrutura do Relatório
de modo que a responsabilidade socioambiental seja tratada de forma
transversal em todo o relato.

A estrutura do Relatório Anual 2010 foi totalmente revista de modo que o tema responsa- Ao longo do Relatório
bilidade socioambiental deixasse de estar concentrado em um único capítulo (no Relatório
Anual 2009 com o nome de "Desempenho Socioambiental") e passasse a ser destacado em
todos os capítulos. Dessa maneira, o BB esforça-se para que o Relatório Anual seja cada vez
mais um reporte integrado e efetivo e a sustentabilidade empresarial seja demonstrada
como uma prática que efetivamente está na gestão da empresa.

Análise mais detalhada das informa- Ao longo do Relatório são encontradas as justificativas dos desvios observados. A Ao longo do Relatório
ções quantitativas.
maioria dos indicadores possui histórico de pelo menos três anos, visando a comparabilidade dos dados apresentados.
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Demandas dos Stakeholders

Encaminhamento

Capítulo

Maior conteúdo sobre o processo de O Relatório apresenta as principais iniciativas que o BB realizou em 2010, alinhadas Gestão Estratégica
continuidade estratégica.
com sua estratégia e informa os direcionadores para ciclo futuro.
Potencial de disseminação de micro- A estratégia negocial DRS identifica oportunidades para operações de microcrédito por Nossos Negócios
crédito no contexto brasileiro.
meio do BB Microcrédito DRS. O BB possui ainda linhas específicas fora do escopo do DRS.
Dados qualificados sobre os funcioná- Em "Funcionários", capítulo Conexão, são apresentadas várias informações referentes ao Conexão
rios que trabalham no Banco.
corpo funcional do BB, tais como perfil, treinamentos e capacitação e premiações recebidas.
Treinamento de funcionários em O BB disponibiliza diversos cursos a seus funcionários, tais como "DRS – Fundamentos Conexão
iniciativas socioambientais para pro- Conceituais e Metodológicos ", "Agricultura Familiar: Pronaf" e "APL – Arranjos Produpostas de negócios.
tivos Locais".
Informações sobre performance das O BB apresenta informações a respeito do desempenho das ações, distribuição de di- Nossos Negócios
ações e explanação sobre bônus emi- videndos, bônus e desempenho de ADR. Maior detalhamento pode ser encontrado no
tidos.
capítulo 9.
Dados de bônus pagos a funcionários e A remuneração dos funcionários do BB é apresentada de forma agregada para o ano de 2010. Conexão
executivos do BB.
Informações a respeito da remuneração de executivos vide Formulário de Referência.
Análise do risco ambiental na con- O Relatório apresenta os critérios de concessão de crédito em especial os de cunho Controles
cessão de crédito.
socioambiental. Além disso, apresenta os principais princípios dos quais é signatário: Corporativos
Protocolo Verde, Princípios do Equador, dentre outros.
Detalhamento da gestão de riscos e No capítulo de Controles Corporativos, há o detalhamento da gestão de riscos e con- Controles
controles internos.
troles internos do BB.
Corporativos
Estratégia de internacionalização do Importante movimento estratégico do BB, a internacionalização está alinhada à estra- Gestão Estratégica
Banco.
tégia do Banco e é apresentada em maiores detalhes no capítulo Movimentos Estratégicos. Nele são apresentadas as principais parcerias e atuação do BB em outros países.
Endomarketing

A área de comunicação interna e endomarketing do BB atua no sentido de favorecer a Conexão
disseminação das informações na Empresa com credibilidade e de forma tempestiva,
buscando estabelecer um diálogo franco e aberto com o corpo funcional.

Iniciativas de engajamento de
A partir desse ano o BB passou a publicar as principais recomendações de seus Painéis Governança
stakeholders e resultados concretos. de Stakeholders para que a prestação de contas aconteça de forma mais transparente, Corporativa
atendendo os anseios de seus públicos de relacionamento.
Apresentação mais detalhada da Go- O Relatório possui um capítulo específico para a Governança Corporativa do BB, com Governança
vernança Corporativa.
descrição da estrutura, processos e instrumentos, além de uma linha do tempo. No Corporativa
capítulo de governança, o BB reforça que a continuidade dos negócios está baseada
numa série de normas e regulamentos que blindam a gestão de conflitos de interesse
e ingerência política.
Aprimorar o relato de modo a aten- Foi incluído capítulo que mostra a interação entre o BB e este público de relacionamento. Conexão
der melhor as expectativas dos
fornecedores, retratando o relacionamento entre estes e o Banco do
Brasil.
Trabalhar as informações sobre as Neste ano o BB mostra a participação de seus produtos com ênfase socioambiental Nossos Negócios
iniciativas socioambientais e conectá- no resultado total gerado. Além disso, são reportadas as estratégias e ferramentas de
las com seus diversos produtos e ser- gestão que possuem a sustentabilidade como direcionador.
viços, incluindo resultados obtidos.
Ampliar o reporte dos desafios da Foi aprimorado o relato de desafios da sustentabilidade e publicada relação de metas Gestão Estratégica
instituição.
para cumprimento das ações previstas na Agenda 21. Essas ações contemplam os anseios dos stakeholders do Banco.
Apresentação de metas de sustenta- Os desafios de sustentabilidade que no relatório anual do ano anterior foram divulga- Gestão Estratégica
bilidade.
dos no capítulo desempenho socioambiental, este ano passaram a ser publicados no
capítulo Gestão Estratégica juntamente com os demais objetivos estratégicos da empresa. As “metas” de sustentabilidade apresentadas devem ser cumpridas até dezembro/2011 e foram retiradas do plano de ação de sustentabilidade corporativa – Agenda
21 BB – período 2011-2013.
Confirmar o posicionamento e visão Maiores detalhamentos sobre este tema podem ser encontrados no capítulo 5, especial- Governança
de futuro do BB, mostrando que a mente com relação à Agenda 21 e a definição de ações para o exercício 2011-2013.
Corporativa
sustentabilidade faz parte da gestão
e influência na definição de objetivos. Falta explanação sobre a visão e
metas de longo prazo.
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Entrevistas com os Vice-presidentes

Demandas dos Stakeholders

Encaminhamento

Oferta pública de ações.

O Relatório aborda o tema e relaciona os principais resultados deste evento que ocorreu Conexão
em 2010, tais como perfil dos investidores, volume de negócios e ações em free float.

Captações no exterior.

Foi incluído um item especialmente dedicado a captações do BB, com o detalhamento a res- Nossos Negócios
peito do tema.

Capítulo

Estratégia do BB na Internacionalização. Importante movimento estratégico do BB, a internacionalização é apresentada em Gestão Estratégica
maiores detalhes no capítulo Movimentos Estratégicos. Nele são apresentadas as principais parcerias e atuação do BB em outros países.
Gestão de riscos no BB.

Foi criado o capítulo de Controles Corporativos no qual há o detalhamento da gestão Controles
de riscos, controles internos e gestão da segurança.
Corporativos

Perspectiva de aumento de demanda Descrição das perspectivas com os grandes eventos que acontecerão no Brasil e o papel Conexão
em investimentos no setor público. estratégico do BB no tema.
Reestruturação do segmento de
Seguridade.

O Relatório descreve o contexto deste segmento e os motivos que o levaram a reestrutura- Gestão Estratégica
ção da mesma e resultados do segmento em 2010.

Parcerias Estratégicas.

O ano de 2010 foi marcado por diversas parcerias estratégicas, que estão descritas nes- Gestão Estratégica
te Relatório bem como quais as perspectivas destas parcerias.

Sustentabilidade tratada de forma
transversal.

O Relatório foi construído de forma a permitir a identificação da sustentabilidade ao Ao longo do
longo de toda a sua estrutura, desde governança até os produtos/serviços.
Relatório

Novo modelo de Governança de TI.

O Relatório descreve o modelo de governança de TI do BB, visando à adequação permanente Controles
do Banco nesse quesito.
Corporativos

Informações sobre o processo de
incorporação do Banco Nossa Caixa
e sobre a parceria estratégica com o
Banco Votorantim.

São apresentados números resultantes da incorporação do BNC, sinergias extraídas Investimentos
nas operações em SP, integração das culturas organizacionais e os avanços na área de
tecnologia. São retomados também os resultados advindos da parceria com o Banco
Votorantim.

Novas instalações do data center.

O Relatório apresenta as informações das instalações do novo data center para atendi- Investimentos
mento das demandas de tecnologia do BB.

Gestão de Pessoas

No item “Funcionários” do capítulo Conexão, são apresentadas várias informações Conexão
referentes ao corpo funcional do BB, tais como perfil, treinamentos e capacitação. Premiações recebidas.

Abrangência
GRI 2.9 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.10 | 3.11

As informações contidas neste Relatório abrangem
o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2010 e
cobrem a atuação do Conglomerado Banco do Brasil,
considerando-se a participação da Instituição em suas
empresas controladas e coligadas.
As informações contábeis que constam neste Relatório atendem às orientações das companhias abertas
contidas na Lei n° 6.404/76, bem como suas atualiza-

ções e nas normas e instruções da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM e do Banco Central do Brasil, com o
atendimento aos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
As informações ﬁnanceiras e demonstrações contábeis
presentes no Relatório Anual abrangem as agências e subsidiárias no país e no exterior, além de suas controladas e
coligadas diretas e indiretas, a seguir relacionadas:

Sobre este Relatório
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Segmento Bancário

Atividade

% de Participação
31.12.2010 31.12.2009

BB Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

(1)

(5)

Arrendamento

100%

100%

Banco do Brasil – AG. Viena

(1)

(5)

Bancária

100%

100%

BB Leasing Company Ltd.

(1)

(5)

Arrendamento

100%

100%

BB Securities LLC.

(1)

(5)

Administração de Ativos

100%

100%

BB Securities Ltd.

(1)

(5)

Administração de Ativos

100%

100%

Brasilian American Merchant Bank

(1)

(5)

Bancária

100%

100%

BB USA Holding Company, Inc

(1)

(5)

Holding

100%

100%

99,62%

99,62%

Besc Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

(1)

(5)

Administração de Ativos

Banco Votorantim S.A.

(3)

(5)

Banco Múltiplo

BB Banco Popular do Brasil S.A.

(2)

Bancária

50%

50%

--

100%

Besc Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos

(2)

Crédito e Financiamento

--

99,58%

Besc Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

(2)

Arrendamento

--

99%

Segmento Investimentos
BB Banco de Investimento S.A.

(1)

(5)

Banco de Investimento

100%

100%

Kepler Weber S.A.

(3)

(6)

Indústria

17,57%

17,67%

Companhia Brasileira de Securitização – Cibrasec

(4)

(6)

Aquisição de Créditos

12,12%

9,09%

Neoenergia S.A.

(3)

(5)

Energia

8,8%

11,99%

(1)

(5)

Administração de Ativos

100%

100%

(1)

(5)

Seguradora

100%

100%

Seguradora

100%

100%

Segmento Gestão de Recursos
BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Segmento Seguros, Previdência e Capitalização
BB Seguros Participações S.A.
BB Aliança Participações S.A.

(1)

(5)

BB Aliança Rev Participações S.A.

(1)

(5)

BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A.

(1)

(5)

Cia. de Seguros Aliança do Brasil

(4)

(5)

100%

--

Corretora

100%

100%

Seguradora

100%

100%
100%

Nossa Caixa Capitalização S.A.

(1)

(5)

Capitalização

100%

Brasilveículos Companhia de Seguros

(4)

(5)

Seguradora

100%

70%

Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

(4)

(5)

Previdência Privada

74,99%

49,99%

Brasilcap Capitalização S.A.

(4)

(5)

Capitalização

49,99%

49,99%

Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação – SBCE

(4)

(5)

Seguradora

12,09%

12,09%

--

49,92%

Brasilsaúde Companhia de Seguros
Aliança do Brasil Seguros S.A.

Saúde
(1)

(5)

Seguradora

100%

--

(1)

(5)

Prestação de Serviços

100%

100%

Segmento Meios de Pagamento
BB Administradora de Cartões de Crédito S.A.
Nossa Caixa S.A. – Administradora de Cartões de Crédito

(1)

(5)

Prestação de Serviços

100%

100%

Cia. Brasileira de Soluções e Serviços CBSS – Visa Vale

(4)

(6)

Prestação de Serviços

45%

40,35%

Cielo S.A.

(3)

(5)

Prestação de Serviços

28,74%

31,63%

Tecnologia Bancária S.A. – Tecban

(4)

(6)

Prestação de Serviços

13,53%

8,96%

Outros Segmentos
Ativos S.A.

(1)

(5)

Aquisição de Créditos

100%

100%

BB Administradora de Consórcios S.A.

(1)

(5)

Consórcios

100%

100%

BB Tur Viagens e Turismo Ltda.

(1)

(6)

Turismo

100%

100%

BB Money Transfers, Inc

(1)

(5)

Prestação de Serviços

100%

100%

99,99%

99,39%

50%

50%

Cobra Tecnologia S.A.

(1)

(6)

Informática

BV Participações S.A.

(3)

(5)

Holding

(1) Controladas.
(2) Controladas, incorporadas no exercício de 2010 (Nota Explicativa 2a das demonstrações contábeis do 4T10).
(3) Controle em conjunto, incluídas proporcionalmente na consolidação.
(4) Coligadas, incluídas proporcionalmente na consolidação conforme determinação do Bacen.
(5) Demonstrações contábeis para consolidação relativas a dezembro/2010.
(6) Demonstrações contábeis para consolidação relativas a novembro/2010.

16

Relatório Anual 2010

Foram consolidados, ainda, os fundos de investimentos ﬁnanceiros BV Financeira FIDC I, BV Financeira
FIDC II, BV Financeira FIDC III, Fundo de Investimento
Sedna Referenciado DI e Votorantim G&K Fundo de
Investimento em Participações e a entidade de propósito especíﬁco no exterior Dollar Diversiﬁed Payment
Rights Finance Company, os quais o Banco controla direta ou indiretamente.
Ressaltamos que as informações socioambientais
apresentadas neste relatório não abrangem as seguintes empresas:
• Aliança do Brasil Seguros S.A.
• Cobra Tecnologia S.A.
• BB Tur Viagens e Turismo Ltda.
• Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação – SBCE
• Kepler Weber S.A.
• Neoenergia S.A.
• CIELO S.A. (Visanet)
• Companhia Brasileira de Securitização – Cibrasec
• Cia. Brasileira de Soluções e Serviços CBSS – Visavale
• Tecnologia Bancária – Tecban
• BB Aliança Participações
• BB Seguros Participações
• Brasilcap Capitalizações S.A.
• Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
• Brasilveículos Companhia de Seguros
• Banco do Brasil – Ag. Viena
• Banco Votorantim

Conﬁabilidade das Informações
e Asseguração Externa
GRI 3.13

Como resultado de um processo de gestão e acompanhamento de desempenho, as informações constantes no Relatório Anual 2010 são mensuradas e validadas pelas áreas gestoras internas. O processo conta
com sistemas de controle, levantamento e armazenamento de dados gerenciais.
As demonstrações ﬁnanceiras e as informações de
cunho socioambiental contidas neste relatório foram
respectivamente, auditadas e asseguradas pela KPMG
Auditores Independentes. A veriﬁcação externa das informações de cunho socioambiental é realizada desde
2008. Maiores informações quanto à asseguração externa podem ser encontradas nos Anexos.
Para maiores informações, dúvidas e sugestões sobre este Relatório:
GRI 3.4

Unidade Relações com Investidores
ri@bb.com.br
www.bb.com.br/ri
Unidade Desenvolvimento Sustentável
sustentabilidade@bb.com.br
www.bb.com.br/sustentabilidade

Sobre este Relatório
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Grandes Números
GRI 2.8

GRI EC1

Como resultado de sua estratégia, o lucro líquido do
Banco do Brasil somou R$ 11,7 bilhões em 2010, o que corresponde a uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido
de 27,0% e crescimento de 15,3% em relação ao lucro observado no ano anterior. Esse desempenho do Banco em
2010, além de garantir retorno aos acionistas BB, gerou valor aos demais públicos estratégicos da Empresa.
Com relação ao Valor Adicionado Distribuído, foram
totalizados R$ 36,2 bilhões, o que representa a riqueza
gerada pelo BB em 2010, apresentando crescimento de
16,3% de 2009 para 2010. O Grau de Contribuição dos Ativos na Geração de Riqueza do BB não apresentou variação
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signiﬁcativa, com 4,5% em 2010 e 4,4% no ano anterior. A
Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é um demonstrativo contábil que evidencia, de forma concisa, os valores
correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa e sua respectiva distribuição.
A distribuição da riqueza gerada continuou a contemplar com a maior parcela a categoria “Pessoal” (36,1%) seguida pelo “Governo” (29,9%), demonstrando a estratégia
do Banco do Brasil de investir e reter o seu maior capital:
seus funcionários. Em função do aumento do lucro líquido
do BB em 2010, a participação de lucros dos funcionários
apresentou variação positiva de mais de 26%, o que con-

tribuiu para aumento do montante global da participação
deste público no Valor Adicionado Distribuído.
Grandes números do BB que retratam seu desempenho, resultados e estrutura serão apresentados a
seguir. Maior detalhamento dos números e explicação
para suas variações estão disponíveis nas Demonstrações Financeiras, no relatório Análise do Desempenho
e Séries Históricas, disponíveis em www.bb.com.br/ri e
nos anexos deste Relatório.

Carteira de Crédito(1)
(R$ bilhões)
Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Agronegócios

Exterior

321,3

328,1

18,4

18,7

67,1
91,8

65,6

95,1

350,5
20,9
71,0
101,1

365,1
19,4
74,6

144,0

23,0
75,7

107,4

113,1

Lucro Líquido
(R$ bilhões)

388,2

148,7

157,5

163,7

176,4

Mar/10

Jun/10

Set/10

Dez/10

32,1
22,5

32,5

30,7

27,0
11,7

ROE (%)
Proventos Distribuídos

Dez/09

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

10,1
8,8

Captações
(R$ bilhões)

6,0
5,1

Depósitos Totais
Captações no Mercado Aberto

3,5
2,4

2,0

2006

2007

4,0

498,4

4,7

160,8

2008

2009

519,0
142,2

362,0

2010
260,6
208,1

91,1
376,9

72,3

49,3

Ativos Totais

337,6
270,8

(R$ bilhões)

811,2

158,8

188,3

2006

2007

2008

2009

2010

708,5

Free Float
(%)
521,3

Capital Estrangeiro

367,2

Demais

296,4

2006

2007

2008

2009

30,4

2010
19,6
14,8

9,7

21,5

21,8

10,2

10,0

11,3

11,8

2008

2009

7,6

12,9

17,5

7,2

9,9

2006

2007

2010

Grandes Números
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Patrimônio Líquido

Operações Vencidas há mais de 90 Dias

(R$ bilhões)

(%)

3,3

50,4

2,5

2,7
2,4

36,1

2,3

29,9
24,3
20,8

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

Administração de Recursos de Terceiros

Faturamento de Cartões

(R$ bilhões)

(R$ bilhões)

2008

2009

111,2

372,3(1)
316,2(1)

220,1

2010

88,6

246,3

66,2

182,7

50,5
38,6

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(1) Inclui saldo de recursos administrados pelo Banco Votorantim.
Pontos de Atendimento(1)

Agências

48.344
39.588

16.975

2006

18.364

2007

Relatório Anual 2010

3.969

4.008

2006

2007

5.087

4.342

21.666

2008

2009

2010

(1) Inclui rede própria e correspondentes bancários. A partir de
2009, soma-se a rede compartilhada de atendimento.
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4.897

2008

2009

2010

Clientes(1)

Funcionários

(mil)

103.971
82.672

81.855

2006

2007

109.026

52.695
48.022

88.972

2008

54.366

42.776

2009

2010

Destaques Patrimoniais
Principais Itens Patrimoniais – R$ milhões
Ativos Totais

2006(2)

2007

2008

2009

2010

(1) Composto pelos correntistas, poupadores e beneﬁciários do INSS.
(2) Alteração de metodologia. Os números de 2006 não são comparáveis com os anos seguintes.

Dez/10

Dez/09

Var. s/ Dez.
2009 (%)

811.172

708.549

14,5

Carteira de Crédito(1)

388.224

321.397

19,1

Títulos e Valores Mobiliários

143.867

124.337

15,7

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez

107.579

168.398

(36,1)

Depósitos

376.851

337.564

11,6

à Vista

63.503

56.459

12,5

de Poupança

89.288

75.742

17,9

Interfinanceiros

18.998

11.619

63,5

204.652

193.516

5,8

Captações no Mercado Aberto

142.175

160.821

(11,6)

Patrimônio Líquido

50.441

36.119

39,6

2010

2009

Var. s/ Dez.
2009 (%)

a Prazo

(1) Inclui garantias prestadas e TVM privados

Destaques de Resultado
Resultado(1) – R$ milhões
Lucro Líquido

11.703

10.148

15,3

Lucro sem Efeitos Extraordinários

10.664

8.506

25,4

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

26.335

18.233

44,4

Receita de Operações de Crédito

51.733

40.515

27,7

Receita de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias

16.125

13.511

19,3

1.354

992

36,5

26.066

23.050

13,1

(2)

Resultado de Seguridade

Despesas Administrativas(3)
Lucro Líquido por Ação (em R$)

4,32

3,95

9,4

Retorno sobre Ativos

1,5%

1,7%

-

27,0%

30,7%

(3,7 p.p.)

Retorno sobre Patrimônio Líquido
(1) Itens baseados nas Demonstrações Consolidadas.
(2) Receita Líquida de Corretagem, Tarifa de Serviços e Equivalência Patrimonial.
(3) Refere-se à soma de Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas.

Grandes Números
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Indicadores de Produtividade
Produtividade
Eficiência (sem itens extraordinários) – %
RPS(1)/Despesas de Pessoal (DRE Soc.) – %
RPS/Despesas Administrativas (DRE Soc.) – %
Despesas de Pessoal por Colaborador (DRE Soc.) – R$
Colaboradores/(Agências + PAA + PAB)
Contas Corrente por Colaborador
Ativos por Colaborador – R$ mil
Cart. de Crédito/Pontos de Atendimento – R$ millhões

2010

2009

42,6
123,1
67,1
114.964
17,2
302,3
6.824
19,5

43,4
128,2
68,6
106.562
16,8
307,2
6.221
16,8

(1) RPS – receitas de prestação de serviços

Análise Comparativa DVA

GRI EC1

BB-Consolidado
R$ milhões
Receitas
Receitas da Intermediação Financeira
Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas Bancárias
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
Outras Receitas/(Despesas)
Despesas da Intermediação Financeira
Insumos Adquiridos de Terceiros
Materiais, Energia e Outros
Serviços de Terceiros
Outras
Comunicações
Processamento de Dados
Transporte
Serviços de Vigilância e Segurança
Serviços do Sistema Financeiro
Propaganda e Publicidade
Outras
Valor Adicionado Bruto
Despesas de Amortização/Depreciação
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Resultado de Participações em Coligadas/Controladas
Valor Adicionado a Distribuir
Valor Adicionado Distribuído
Pessoal
Salários e Honorários
Participações no Lucro
Benefícios e Treinamentos
FGTS
Outros Encargos
Impostos, Taxas e Contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis
Remuneração de Capitais Próprios
Juros sobre Capital Próprio da União
Juros sobre Capital Próprio de Outros Acionistas
Dividendos da União
Dividendos de Outros Acionistas
Lucro Retido
Participações dos não Controladores no Lucro Retido
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Exercício/2010
Saldo

Exercício/2009
Saldo

Var. s/
Dez. 2009 (%)

93.153
82.459
15.868
(10.244)
5.070
(45.880)
(7.850)
(459)
(1.207)
(6.183)
(1.270)
(1.078)
(739)
(673)
(629)
(376)
(1.419)
39.423
(3.197)
36.226
(46)
(46)
36.180
36.180
13.048
8.235
1.756
1.846
552
660
10.799
10.067
1
730
630
630
11.703
1.488
916
1.426
877
6.998
(20)

76.463
65.729
13.511
(12.396)
9.619
(35.100)
(6.852)
(422)
(960)
(5.470)
(1.107)
(969)
(638)
(642)
(707)
(336)
(1.071)
34.511
(2.406)
32.106
(989)
(989)
31.116
31.116
11.799
7.529
1.385
1.559
527
799
8.659
7.999
1
660
510
510
10.148
1.216
642
1.439
762
6.089
589

21,83
25,45
17,44
(17,36)
(47,29)
30,71
14,57
8,88
25,69
13,05
14,70
11,17
15,85
4,85
(10,95)
11,82
32,52
14,23
32,86
12,83
(95,32)
(95,32)
16,27
16,27
10,58
9,37
26,84
18,38
4,59
(17,38)
24,71
25,86
18,96
10,72
23,54
23,54
15,32
22,39
42,55
(0,92)
15,01
14,93
(103,40)

Valor Adicionado Distribuído
2010

%

2009

%

Var. s/
Dez. 2009

Pessoal

13.048.428

36,07

11.799.456

37,92

10,58

Impostos, Taxas e Contribuições

10.798.506

29,85

8.658.974

27,83

24,71

629.734

1,74

509.728

1,64

23,54

(milhares de Reais)

Remuneração de Capitais de Terceiros
Remuneração de Capitais Próprios
Total

11.703.165

32,35

10.148.111

32,61

15,32

36.179.833

100,00

31.116.269

100,00

16,27

Valor Adicionado Distribuído
BB Consolidado 2010

36% Pessoal
32% Remuneração de Capital Próprio
30% Imposto, Taxas e Contribuições
02% Remuneração de Capitais de Terceiros

Fluxo de Caixa
BB-Consolidado

Exercício/2010

Exercício/2009

Var. %

(5.434.687)

(29.431.177)

(81,53)

(12.847.688)

(1.749.751)

634,26

6.521.381

5.411.872

20,50

(11.760.994)

(25.769.056)

(54,36)

37.874.982

68.012.137

(44,31)

Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa

(966.275)

(4.368.099)

(77,88)

Fim do Período

25.147.713

37.874.982

(33,60)

(11.760.994)

(25.769.056)

(54,36)

R$ milhões
Fluxos de Caixa Provenientes das Operações
Caixa Gerado/(Utilizado) pelas Operações

Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Investimento
Caixa Gerado/(Utilizado) pelas Atividades de Investimento

Fluxos de Caixa Provenientes das Atividades de Financiamento
Caixa Gerado/(Utilizado) pelas Atividades de Financiamento

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa
Início do Período

Aumento/(redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa

Grandes Números
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Indicadores de Ecoeﬁciência

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

O Programa de Ecoeﬁciência do Banco do Brasil tem
como objetivo reduzir o consumo de recursos naturais
e energia no processo produtivo e na operação de suas
agências e serviços, além de reduzir o desperdício e os
custos de produção e operação.
A seguir, apresentamos os dados sobre o consumo
de papel, água e energia elétrica no BB, bem como o inventário de emissão de gases de efeito estufa. Para saber
mais sobre este assunto, consulte o capítulo Conexão.

131.036

202.931

203.348

2009

2010

119.290

Consumo de Papel
(ton)

2007

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 Edifício Tancredo Neves, todos localizados em Brasília (DF).
3.547

3.412

3.437

3.516

GRI EN1 | EN4 | EN8
Consumo de Energia
(TJ)

2.395

2.463

2.588
2.139

2007

2008

2009

2010

2007
(1)
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2008

2009

2010(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.

Inventário de Emissões CO2 – Banco do Brasil
GRI EN3 | EN16 | EN17
Fonte

2009

2010

ESCOPO 1: Frota de 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)

7,9

ESCOPO 1: Geradores de Energia

982,3 tCO2e (365,1 Mil Litros de Óleo)

1.221 tCO2e (478 Mil Litros de Óleo)
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ESCOPO 1: Biomassa

1.731 tCO2e

1.636 tCO2e

(8)

ESCOPO 2: Energia Adquirida(1)(2)

17.591 tCO2e

29.538 tCO2e

-

8.234 tCO2e

13.754 tCO2e

67

(1)

ESCOPO 3: Viagens Aéreas

Variação (%)

1. Os sistemas de gestão do consumo de eletricidade e viagens aéreas do Banco do Brasil estão em fase de aperfeiçoamento, sendo assim, 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.

Balanço Social
Visando ampliar o nível de transparência nas informações prestadas, o Banco do Brasil inova ao publicar,
pela primeira vez, seu balanço social de acordo com as
Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica 15 – informações de natureza social e ambiental. Com isso,

o escopo das informações prestadas foi ampliado e,
adicionalmente, os padrões para coleta e divulgação
dos dados foi aprimorado, implicando em maior completeza e adequabilidade dos indicadores.
GRI LA13

1 – Base de Cálculo

GRI EC5

GRI EN30

2010 (R$ mil)

2009 (R$ mil)

26.334.600

18.232.858

Resultado Operacional (RO)(2)

18.410.195

13.591.802

Folha de Pagamento Bruta (FPB)(3)

13.019.591

11.838.434

Valor Adicionado Total (VAT)

11.703.165

10.147.522

Receita Líquida (RL)(1)

2 – Indicadores Sociais Internos
Alimentação
Encargos Sociais Compulsórios
Previdência Privada(4)

R$ mil

% sobre FPB

R$ mil

% sobre FPB

957.871

7,4

% sobre RL % sobre VAT
3,6

8,2

804.140

6,8

% sobre RL % sobre VAT
4,4

7,9

2.698.964

20,7

10,2

23,1

2.512.606

21,2

13,8

24,8

1.004.182

7,7

3,8

8,6

1.089.673

9,2

6,0

10,7

693.913

5,3

2,6

5,9

639.801

5,4

3,5

6,3

Segurança e Saúde no Trabalho(2)(7)

33.609

0,3

0,1

0,3

26.360

0,2

0,1

0,3

Educação(2)

44.755

0,3

0,2

0,4

37.150

0,3

0,2

0,4
0,6

Saúde(4)

Capacitação e Desenvolvimento Profissional(2)

73.353

0,6

0,3

0,6

59.705

0,5

0,3

Creches ou Auxílio-creche

62.706

0,5

0,2

0,5

51.988

0,4

0,3

0,5

Transporte

23.042

0,2

0,1

0,2

18.416

0,2

0,1

0,2

1.756.190

13,5

6,7

15,0

1.384.532

11,7

7,6

13,6

117.575

0,9

0,4

1,0

102.172

0,9

0,6

1,0

7.466.159

57,3

28,4

63,8

6.726.543

56,8

36,9

66,3

3 – Indicadores Sociais Externos

R$ mil

% sobre FPB

R$ mil

% sobre FPB

Educação(2)

27.881

0,2

0,1

0,2

20.587

0,2

0,1

0,2

Cultura(2)

43.074

0,3

0,2

0,4

44.783

0,4

0,2

0,4
N/D

Participação nos Lucros ou Resultados
Outros
Total – Indicadores Sociais Internos

Saúde e Saneamento

% sobre RL % sobre VAT

% sobre RL % sobre VAT

13.118

0,1

0,0

0,1

N/D

N/D

N/D

Esporte

54.421

0,4

0,2

0,5

63.493

0,5

0,3

0,6

Combate à Fome e Segurança Alimentar(2)

947,08

0,0

0,0

0,0

415,06

0,0

0,0

0,0

Geração de Trabalho e Renda

61.394

0,5

0,2

0,5

33.352

0,3

0,2

0,3

16.113

0,1

0,1

0,1

17.641

0,1

0,1

0,2

Outros(2)
Total das Contribuições para a Sociedade

216.948

1,7

0,8

1,9

180.272

1,5

1,0

1,8

6.894

0,1

0,0

0,1

8.030

0,1

0,0

0,1

223.842

1,7

0,8

1,9

188.303

1,6

1,0

1,9

4 – Indicadores Ambientais

R$ mil

% sobre FPB

4.1 – Investimentos Relacionados com a Produção/Operação da Empresa(2)

70.458

0,5

0,3

0,6

1.305

0,0

0,0

71.763

0,6

0,3

Tributos (Excluídos Encargos Sociais)(2)
Total – Indicadores Sociais Externos

4.2 – Investimentos em Programas e/ou Projetos Externos(2)
Total dos Investimentos em Meio Ambiente (4.1 + 4.2)

% sobre RL % sobre VAT

R$ mil

% sobre FPB

42.862

0,4

% sobre RL % sobre VAT
0,2

0,4

0,0

302

0,0

0,0

0,0

0,6

43.164

0,4

0,2

0,4

Grandes Números
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5 – Indicadores do Corpo Funcional

2010 – unidades

2009 – unidades

109.026

103.971

10.048

14.999

Nº de Empregados (as) ao Final do Período
Nº de Admissões Durante o Período
Nº de Desligamentos Durante o Período
Nº de Dmpregados (as) Terceirizados (as)(2)

4.505

2.786

35.007

35.368

Nº de Estagiários (as)

9.853

9.917

Nº de Aprendizes

5.534

5.336

31.705

30.509

Nº de Empregados (as) Acima de 45 Anos
Nº de Empregados Por Faixa Etária:
Até 25 Anos

8.158

8.230

De 26 a 35 Anos

39.829

35.974

De 36 a 45 Anos

29.334

29.258

Acima de 45 Anos

31.705

30.509

Nº de Empregados por Nível de Escolaridade:
Com Ensino Fundamental
Com Ensino Médio/Técnico

579

696

30.835

31.207

Com Ensino Superior

53.073

50.163

Pós-Graduados (Especialização, Mestrado e Doutorado)

24.539

21.905

Nº de Mulheres que Trabalham na Empresa

44.921

42.330

% de Cargos de Chefia Ocupados por Mulheres
Nº de Homens que Trabalham na Empresa
% de Cargos de Chefia Ocupados por Homens
Nº de Negros (as), Pardos (as) ou Índios (as) que Trabalham na Empresa
Nº Negros, Pardos ou Índios que Ocupam Cargos de Chefia(5)
Nº de Portadores (as) de Deficiência ou Necessidades Especiais
Remuneração Bruta (sem Encargos) Segregada por:

34,6

36,5

64.105

61.641

65,4

63,50

20.807

19.551

6.016

5.332

882

807

R$ 6.909.940.075,31

R$ 5.518.211.409,32

R$ 6.892.104.257,81

R$ 5.500.969.713,19

R$ 17.835.817,50

R$ 17.241.696,13

1.090,13

951,00

2010

2009

Empregados
Administradores (CA, CF e CD)
Diferença entre o Menor Salário Pago pela Empresa e o Salário Mínimo
(Nacional ou Regional)
Diferença Entre o Menor Salário Pago pela Empresa e o Salário Mínimo
6 – Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial
Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa

17,0

17,8

Número total de acidentes de trabalho

983

628

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos
pela empresa foram definidos por:

(X) direção ( ) direção e gerências
( ) todos (as) empregados (as)

(X) direção ( ) direção e gerências
( ) todos (as) empregados (as)

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram
definidos por:

(X) direção e gerências
( ) todos (as) + CIPA

(X) direção e gerências
( ) todos (as) + CIPA

( ) todos (as) empregados (as)

Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação ( ) não se envolve ( ) segue as normas da OIT
interna dos (as) trabalhadores (as), a empresa:
(X) incentiva e segue a OIT

( ) todos (as) empregados (as)

( ) não se envolve ( ) segue as normas da OIT
(X) incentiva e segue a OIT

A previdência privada contempla:

( ) direção ( ) direção e gerências
(X) todos (as) empregados (as)

( ) direção ( ) direção e gerências
(X) todos (as) empregados (as)

A participação nos lucros ou resultados contempla:

( ) direção ( ) direção e gerências
(X) todos (as) empregados (as)

( ) direção ( ) direção e gerências
(X) todos (as) empregados (as)

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade
social e ambiental adotados pela empresa:

( ) não são considerados
(X) são exigidos

( ) não são considerados
(X) são exigidos

Quanto à participação de empregados (as) em programas de trabalho
voluntário, a empresa:

( ) não se envolve ( ) apoia
(X) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de consumidores (as):(6)

na empresa: 15.324 no Procon: 9.853

( ) são sugeridos

( ) não se envolve ( ) apoia
(X) organiza e incentiva
na justiça: 94.629

% de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas:

na empresa: 100%

Ações empreendidas pela entidade para sanar ou minimizar as causas das
reclamações:

Transformação e conscientização de colaboradores no
atendimento ao cliente.

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$):
Distribuição do Valor Adicionado:

( ) são sugeridos

no Procon: 100%

na empresa: 19.344

no Procon: 4.788

na empresa: 100%

no Procon: 99,8%

na justiça: 121.773

Transformação e conscientização de colaboradores no
atendimento ao cliente.

36.179.833

31.116.269

% sobre o total

% sobre o total

Governo

29,9%

27,8%

Colaboradores(as)

36,1%

37,9%

13%

13,1%

Acionistas
Terceiros
Retido

1,70%

1,6%

19,30%

19,6%

7 – Outras Informações
Banco do Brasil S/A – Brasília/DF – CNPJ: 00.000.000/0001-91
Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Gilberto Lourenço da Aparecida – (61) 3310.3990 – ri@bb.com.br
Esta empresa não utiliza mão de obra infantil ou trabalho escravo, não tem envolvimento com prostituição ou exploração sexual de criança ou adolescente e não está envolvida com corrupção. Nossa empresa
valoriza e respeita a diversidade interna e externa. O Balanço Social foi assegurado pela KPMG Auditores Independentes e o relatório de asseguração será publicado no Relatório Anual de 2010.
Notas Explicativas:
(1) Resultado Bruto da Intermediação Financeira. Como Receita Líquida (RL), foi considerado o Resultado Bruto de Intermediação Financeira, sendo, portanto, alterado o valor publicado em 2009.
(2) Alteração na metodologia de coleta de dados. Devido à alteração de metodologia de coleta de dados, os valores publicados em 2009 foram alterados nessa publicação.
(3) Despesas de Pessoal. Devido à alteração de metodologia de coleta de dados, os valores publicados em 2009 foram alterados nessa publicação.
(4) Foram consideradas as contribuições patronais realizadas para todas as Entidades Patrocinadas, inclusive das incorporadas (BNC, BESC, BEP), além das próprias. Devido à alteração de metodologia
de coleta de dados, os valores publicados em 2009 foram alterados nessa publicação.
(5) Foi considerado o número total de negros, pardos e índios em cargos de chefia. No ano de 2009, foi utilizado o percentual para publicação, portanto, foi efetuada alteração no valor referente
aquele ano nessa publicação.
(6) Consideram-se as reclamações registradas na ouvidoria externa da Empresa. Devido à alteração de metodologia de coleta de dados, os valores publicados em 2009 foram alterados nessa publicação.
(7) Os valores informados incluem a contribuição patronal aos planos de saúde dos funcionários.
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GRI 2.9

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 Water Mandate
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) As 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;
• PCLD – 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%
(1)

Margem Financeira Bruta

16% – 20%

Depósitos Totais

14% – 18%

Carteira de Crédito – País

17% – 20%

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.

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.

Expandir a capacidade de
distribuição de produtos e
serviços.

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:
• BB Miami passou a atender o segmento de varejo
bancário;
• BB Nova Iorque concentrou-se no segmento de atacado e a agência está sendo reestruturada para melhor atender ao cliente ; e
• BB 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.

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

C D
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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
Gestão Estratégica
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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.

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

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-

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.

Incorporar os princípios de responsabilidade socioambiental na prática
administrativa e negocial e no discurso institucional do Banco do Brasil;

O Banco do Brasil pretende, em primeiro lugar, permear sua cultura organizacional com os princípios da responsabilidade socioambiental tornando-os efetivos no quotidiano organizacional.

II.

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
as áreas do Banco do Brasil.

III.

Disseminar os princípios e criar cultura de responsabilidade
socioambiental na comunidade BB;

O Banco do Brasil deseja ser foco irradiador de uma postura empresarial social e ambientalmente responsável.
Para tanto, envidará esforços para que os públicos da Comunidade BB envolvidos em sua esfera de atuação também sejam estimulados a se engajar no movimento. Por comunidade BB entende-se:
• funcionários da ativa e aposentados;
• colaboradores;
• entidades representativas de funcionários;
• associações de funcionários; e
• empresas coligadas, controladas e patrocinadas.

IV.

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.

V.

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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Governança Corporativa

Introdução
GRI 4.6

O Banco do Brasil adota boas práticas de governança corporativa baseadas em transparência, prestação de
contas, equidade e responsabilidade socioambiental.
O Banco é listado no Novo Mercado da BM&FBovespa
desde maio de 2006. Este segmento de listagem congrega as companhias de mais alto padrão de governança corporativa do mercado de capitais do Brasil, que
aderem a este segmento de forma voluntária.
Como membro desse seleto grupo, o BB busca reforçar a geração de valor para os acionistas por meio da
adoção de práticas que visam mitigar conﬂitos de interesses entre majoritários e minoritários, especialmente.

O principal documento de governança do BB é seu
Estatuto Social, que determina diversos procedimentos de boa governança, tais como regulação do funcionamento do Conselho de Administração e sua forma
de atuação, dentre outros. Além disso, o Banco possui
um Código de Governança Corporativa, adotado em
2007, que estabelece os princípios e práticas necessárias para uma visão panorâmica e simpliﬁcada sobre a
transparência de gestão da Instituição. O Banco possui
ainda um Código de Ética que rege o relacionamento
dos funcionários do BB com seus públicos, além de códigos de conduta e regimentos internos.
Governança Corporativa
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O Banco do Brasil tem procurado também aprimorar a governança das organizações que compõem o
conglomerado. Em 2010 foram implementadas evoluções na governança do Banco Votorantim, tais como a
vinculação da Auditoria Interna ao Conselho de Administração e a implantação de projeto visando atender
à Lei Sarbanes-Oxley (SOX).
Por meio de seu banco de Investimento, o BB-BI, o
Banco do Brasil é signatário do Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas, que reitera os padrões éticos, a
máxima transparência, a qualiﬁcação dos proﬁssionais e
o comprometimento na qualidade da recomendação de
produtos e serviços ofertados no mercado de capitais.

Estrutura do Processo Decisório
No Banco do Brasil, as decisões são tomadas de forma colegiada em todos os níveis, com o intuito de reduzir os riscos do negócio pelo envolvimento de todos
os executivos na deﬁnição de estratégias e na aprovação de propostas, em suas esferas de atuação. Neste
contexto a administração utiliza comitês, subcomitês e comissões estratégicas que garantem agilidade,
qualidade e segurança à tomada de decisão.

Estrutura dos Comitês
Comitê de Auditoria

Conselho Diretor
Gestão de Ativos
Passivos e Liquidez

Risco Global

Risco de Mercado e
Liquidez

Gestão de Ativos e
Passivo e Liquidez

Superior para Ética

Risco de Crédito

Participação de Diretores

Risco Operacional

Prevenção a Ilícitos
Financ./Cambiais e
Seg. da Informação

Limite de Crédito

Operações

Segurança da
Informação

Recursos

Operações

Comitê

Administrativo
Operacional

Superior Disciplinar

Tecnologia da
Administração

Cessão de
Funcionários

Negócios e
Comunicação

Canais

Acordo de Trabalho

Subcomitê
Comissão

Estrutura Organizacional
GRI4.1

A estrutura de governança corporativa do Banco do
Brasil é composta pela Assembleia Geral, pelo Conselho
de Administração, assessorado pelo Comitê de Auditoria e pela Auditoria Interna, e pela Diretoria Executiva,
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Gestão de Custos
e Eficiência
Operacionais

formada pelo Conselho Diretor (presidente e nove vicepresidentes) e por 26 diretores estatutários. O BB mantém ainda, em caráter permanente, um Conselho Fiscal.
Para garantir a boa governança, o banco fundamenta-se em instrumentos como o Código de Governança
Corporativa e o Código de Ética e anualmente são feitas
avaliações de desempenho do Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Diretoria Executiva.

Conselho de Administração

Nelson Henrique Barbosa Filho
Presidente do Conselho de Administração do Banco do Brasil. É o atual Secretário Executivo do Ministério da Fazenda. Bacharel em Economia pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro, com mestrado em Economia (também pela UFRJ) e PhD em Economia pela New
School for Social Research. Exerceu os cargos de Secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Secretário Adjunto de Política Macroeconômica e Análise de
Conjuntura, Assessor da Presidência do BNDES e Chefe Adjunto da Assessoria Econômica do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Aldemir Bendine
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Banco do Brasil. Bacharel em
Administração de Empresas, cursou MBA em Finanças e em Formação Geral para Altos Executivos. Atuou como Vice-presidente de Varejo e Distribuição, Secretário Executivo do Conselho Diretor e Gerente Executivo da Diretoria de Varejo da área de Cartões, entre outros.

Adriana Queiroz de Carvalho
Membro indicado pelo Ministro da Fazenda. Graduada em Direito, com MBA em Direito
Econômico. Exerce o cargo de Procuradora-geral Adjunta de Consultoria Fiscal e Financeira
da Fazenda Nacional.

Bernardo Gouthier Macedo
Membro indicado pelos acionistas minoritários, é Sócio Diretor da LCA Consultores e da
E3-Escritório de Estudos Econômicos. Diretor responsável pela área de trabalho de “Economia do Direito”, que trata de projetos de apoio a empresas e escritórios de advocacia. Graduação, mestrado e doutorado em Economia. Exerceu entre outras, a função de Assessor
Especial do Ministro de Estado da Fazenda entre fevereiro e outubro de 2003.
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Henrique Jäger
Membro indicado pelos acionistas minoritários, é mestre em Teoria Econômica. Funcionário do Dieese, exerceu o cargo de Coordenador da subseção na Federação Única dos Petroleiros, com inserção em projetos nacionais, prestando assessoria às negociações coletivas
e pesquisas de mercado. Consultor nas áreas Ambiental e de Planejamento Estratégico é
membro do Conselho de Administração da Telemig Celular.

Sérgio Eduardo Arbulu Mendonça
Membro indicado pelos acionistas minoritários. Foi Secretário da Secretaria de Recursos
Humanos do Ministério do Planejamento e atua como Supervisor Técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – DIEESE. Graduado e Pósgraduado em Ciências Econômicas. Ocupou cargos em Conselhos de Administração no
BESC, CEAGESP e Petrobrás Gás.

Francisco Gaetani
Membro indicado pelo Ministro da Fazenda, é graduado em Economia. Secretário-executivo Adjunto do Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão. Exerceu os cargos de Secretário de Gestão do Ministério de Planejamento,
Orçamento e Gestão, de Coordenador Geral do PNUD no Brasil e Analista de Planejamento da Companhia Vale do
Rio Doce.

Conselho Fiscal
Daniel Sigelmann
Presidente do Conselho Fiscal. Membro indicado pelo Ministro da Fazenda, economista
e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, foi Coordenador-geral da
COAPI da Secretaria do Tesouro Nacional, Gerente da Assessoria da COFIN da Secretaria do
Tesouro Nacional e Assessor da CESEF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Clovis Ailton Madeira
Membro indicado pelos acionistas minoritários. Graduado em Contabilidade. Diretor na Directa Auditores, desde 1979, responsável pela administração de trabalhos de diversos clientes, principalmente de serviços de auditoria. Especializado na condução de trabalhos de due
diligence envolvendo processos de aquisição de empresas.
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Ênio Alexandre Gomes Bezerra da Silva
Membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, graduado em Direito, possui especialização latu sensu em Direito Tributário. Procurador da Fazenda Nacional, Chefe de Divisão e Coordenador-geral Substituto da Coordenação-geral de Grandes Devedores da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, foi Conselheiro Fiscal do Banco do Estado do Piauí.

Marcos Machado Guimarães
Membro indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, é Coordenador-geral de Assuntos
econômicos do Ministério da Fazenda. Faz parte do Grupo de Alto Nível encarregado de
elaborar a regulamentação do Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM).
Graduado em Relações Internacionais e Ciências Políticas, com mestrado em Economia.

Pedro Carvalho de Mello
Membro indicado pelos acionistas minoritários. Graduado em Direito e em Ciências Econômicas, possui Mestrado e Doutorado em Ciências Econômicas. Professor e Coordenador
do FGV Management da Fundação Getúlio Vargas e Professor Doutor da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP).

Comitê de Auditoria
José Danúbio Rozo
Coordenador do Comitê de Auditoria. Graduado em Economia, com MBA Controller e MBA
em Formação para Altos Executivos. Doutor em Controladoria e Contabilidade. Ex-presidente do Conselho Fiscal da Holding Guaraniana S.A., atual Neoenergia e membro do Comitê de Administração da Diretoria de Controladoria no período de 2001 a 2003.
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Arno Meyer
Membro do Comitê de Auditoria. Chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Brasília, Presidente do Conselho de Administração do Banco
da Amazônia, membro do Conselho de Administração do Banco do Brasil – Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários (BB-DTVM). Foi Diretor de Finanças e de Relações com os
Investidores do Banco Nossa Caixa. Economista, tem mestrado em Economia, em fase de
conclusão, pela Universidade de Brasília.

Celene Carvalho de Jesus
Membro do Comitê de Auditoria. Graduada em Ciências Contábeis. Pós-graduação – MBA
em Gestão de Instituições Financeiras. Foi membro titular no Conselho Fiscal da CEMIG,
membro efetivo do Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da Embratel Participações e do
Conselho Fiscal/Comitê de Auditoria da EMBRAER. Possui experiência na gestão contábil de
previdência complementar fechada – PREVI (2002/2007), onde atuou como Contadora e Gerente Executiva.

José Gilberto Jaloretto
Membro do Comitê de Auditoria. Coordenador do Comitê de Auditoria da Brasilcap Capitalização S.A. Mestre e Doutor em Controladoria e Contabilidade, exerceu os cargos de
Diretor de Controladoria, Gerente-adjunto da Agência do BB-Paris, França, Gerente Executivo na Área Internacional, no Banco do Brasil S.A. Foi membro titular do Conselho de Administração do BAMB-Brasilian American Merchant Bank, do Conselho Fiscal da Aliança
do Brasil S.A. e do Conselho Fiscal da Aracruz Celulose S.A.

Auditoria Interna
Egídio Otmar Ames
Auditor Geral. Graduado em Administração de Empresas, além de MBA em Formação Geral para Altos Executivos, MBA Executivo em Auditoria ambos pela USP-SP e MBA em Controladoria e Auditoria pela ESAD.
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Conselho Diretor
Presidência
Aldemir Bendine
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente do Banco do Brasil. Bacharel em
Administração de Empresas, cursou MBA em Finanças e em Formação Geral para Altos Executivos. Atuou como Vice-presidente de Varejo e Distribuição, Secretário Executivo do Conselho Diretor e Gerente Executivo da Diretoria de Varejo da área de Cartões, entre outros.

Vice-presidência de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas
Luís Carlos Guedes Pinto
Vice-presidente de Agronegócios e Micro e Pequenas Empresas. Engenheiro Agrônomo,
com Doutorado e Pós-doutorado, foi Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Presidente dos Conselhos de Administração da Companhia Nacional de Abastecimento CONAB, e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA. Professor Titular de
Economia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp.

Vice-presidência de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank
Allan Simões Toledo
Vice-presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank. Graduado em Administração de Empresas com Pós-graduação em Finanças pela Álvares Penteado, MBA em
Agronegócios e MBA em Negócios e Finanças Internacionais, ambos pela USP. Tomou posse no BB como Menor Aprendiz e exerceu as funções de Gerente de Contas, de Negócios,
Gerente Geral de agência e Gerente Executivo. Ocupava também os cargos de Diretorgerente da BB Leasing, membro do Conselho da BB Securities Ltd – Londres e Nova Iorque
e da BB Previdência. Exercia o cargo de Diretor Comercial.

Vice-presidência de Crédito, Controladoria e Risco Global
Danilo Angst
Vice-presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global. Graduado em Ciências Contábeis,
é Mestre em Sistemas de Gestão. Possui Pós-graduação em Administração em Marketing,
MBA em Administração e Estratégia, MBA Executivo em Finanças e Formação Geral para
Altos Executivos do BB. Exerceu os cargos de Diretor de Distribuição e Canais de Varejo, de
Gerente Executivo e de Superintendente Estadual em Goiás, Rio de Janeiro e no Paraná. É
membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE do estado do Paraná.
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Vice-presidência de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores
Ivan de Souza Monteiro
Vice-presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores. Graduado
em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, com MBA em Finanças e em Gestão. Foi
Gerente Executivo da Diretoria Internacional, Superintendente Comercial e Gerente Geral
nas agências BB em Portugal e Nova Iorque. Exercia o cargo de Diretor Comercial. Representou o BB como Membro do Conselho de Administração da Seguradora Brasileira de
Crédito à Exportação.

Vice-presidência Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável
Robson Rocha
Vice-presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável. É formado em Administração de Empresas, com MBA em Formação Geral para Altos Executivos, MBA em Finanças, Pós-graduação em Recursos Humanos e Mestrado em Marketing. Atuou também
como Diretor e Presidente do Banco Popular do Brasil.

Vice-presidência de Governo
Ricardo Antonio de Oliveira
Vice-presidente de Governo. Ocupava o cargo de Assessor Especial do Presidente do Banco
do Brasil. Iniciou sua carreira no BB como Menor Aprendiz, exerceu funções em agências e
na Superintendência de São Paulo, onde ocupou a Cheﬁa de Gabinete do Superintendente. Desde 2001, ocupa o cargo de Diretor de Relações Institucionais da Federação Brasileira
de Bancos (Febraban), responsável pelo relacionamento da Entidade com a Presidência da
República, Ministérios e Congresso Nacional.

Vice-presidência de Negócios de Varejo
Paulo Rogério Caffarelli
Vice-presidente de Negócios de Varejo. Graduado em Direito, com Pós-graduação em Comércio Exterior, Direito no Comércio Internacional, Finanças e Direito Societário e Mestrado em Economia pela Universidade de Brasília. Iniciou sua carreira no BB como Menor
Aprendiz, exerceu cargo de Gerente Executivo na Diretoria de Distribuição, Diretor de Logística, Diretor de Marketing e Comunicação. É Vice-presidente da ABECIP – Associação
Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. Ocupava o cargo de Diretor de Novos Negócios de Varejo.
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Vice-presidência de Tecnologia
Geraldo Afonso Dezena da Silva
Vice-presidente de Tecnologia. Graduado em Direito, com especialização em Administração
Financeira, MBA em Formação Geral para Altos Executivos e MBA em Agronegócios. No BB,
foi diretor de Varejo e de Distribuição e de Canais de Varejo, Superintendente nos estados
da Bahia e Paraíba, Superintendente regional e Gerente de agência no interior de São Paulo.
Também ocupou o cargo de Diretor de Finanças e Administração da Aliança do Brasil.

Vice-presidência de Varejo, Distribuição e Operações
Alexandre Corrêa Abreu
Vice-presidente de Varejo, Distribuição e Operações. Graduado em Administração de Empresas com MBA em Marketing na PUC-RJ e Formação Geral na USP – SP. Exerceu as funções de
Gerente Geral, Gerente de Divisão e Gerente Regional na Superintendência de São Paulo. Na
Direção Geral, foi Gerente Executivo na Unidade de Internet e na Diretoria de Varejo. Ocupava
também os cargos de Diretor de Cartões e Diretor de Seguridade, Previdência e Capitalização.

Diretoria Executiva
Diretoria de Agronegócios
José Carlos Vaz
Diretor de Agronegócios. Graduado em Direito, com MBA para Altos Executivos. Exerceu os cargos de Gerente Executivo da Diretoria de Agronegócios e Assessor da Presidência, entre outros.
Membro da Câmara Temática de Financiamento e Seguro do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Membro do Conselho Técnico do Centro de Inteligência do Café – CIC.
Membro das Câmaras Consultivas de Café e Soja da BM&F. Membro das Câmaras Setoriais de
Arroz e Cacau do Ministério da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária. Membro do Conselho Fiscal da Brasilprev. Membro do Conselho Superior do Agronegócio – Cosag/Fiesp.

Diretoria de Apoio aos Negócios e Operações
Sandro José Franco
Diretor de Apoio aos Negócios e Operações. Graduado em Administração, possui Mestrado em
Administração, pela UnB, Especialização em Gestão de Negócios Avançados, Pós-graduação
em Marketing e em Finanças Internacionais, além de MBA em Formação Geral para Altos Executivos. Ocupava o cargo de Gerente Geral da USO.

Diretoria de Cartões
Denílson Gonçalves Molina
Diretor de Cartões do Banco do Brasil. Atuou na Diretoria de Marketing, Superintendência
Comercial no DF, Diretoria de Varejo e Projeto de Crédito Imobiliário. Atualmente exerce as
funções de Conselheiro da Cielo e da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS – Visa
Vale). É graduado em Matemática, com MBA em Administração e Marketing pela PUC-RJ.
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Diretoria Comercial
Sandro Kohler Marcondes
Diretor Comercial. Graduado em Administração de Empresas, com especialização em Negócios Internacionais. Exerceu os cargos de Diretor Gerente da BB Leasing, Diretor da BB
Securities – Londres e Nova Iorque e Gerente Geral do Banco do Brasil Paris. Ocupou o
cargo de Diretor Internacional do Banco do Brasil.

Diretoria de Controladoria
Renato Donatello Ribeiro
Diretor de Controladoria. Graduado em Ciências Econômicas, com Pós-graduação em Finanças e MBA em Formação Geral para Altos Executivos. No BB, exerceu os cargos de Superintendente Estadual Adjunto (SP), Gerente Executivo da Central de Análise de Crédito,
Superintendente Executivo da Unidade de Crédito, Diretor de Crédito e Diretor Financeiro
e de Investimentos da Brasilprev Seguros e Previdência S.A.

Diretoria de Controles Internos
Nilson Martiniano Moreira
Diretor de Controles Internos. Graduado em Ciências Econômicas, com MBA Executivo em
Finanças e MBA em Formação Geral para Altos Executivos. Exerceu os cargos de Gerente
Executivo na Diretoria de Distribuição e Superintendente Comercial. Ocupava a Diretoria de
Controladoria.

Diretoria de Crédito
Walter Malieni Júnior
Diretor de Crédito. Graduado em Ciências Econômicas, é Mestre em Administração de Empresa. Possui MBA em Mercado de Capitais e Finanças, Pós-graduação em Formação Geral para
Executivos, além de extensão universitária em Fusões e Aquisições. Ocupou no BB os cargos
de Superintendente Estadual (RJ), Gerente Comercial e Superintendente Comercial Corporate.
Atuou também como Diretor Comercial Estatutário da Cia. de Seguros Aliança do Brasil.
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Diretoria de Distribuição e Canais de Varejo
Ary Joel de Abreu Lazarin
Diretor de Distribuição e Canais de Varejo. Graduado em Gestão de Serviços Executivos,
possui MBA em Formação Geral para Altos Executivos. Foi Superintendente em diversos
estados, sendo o mais recente o do estado do Rio Grande do Sul. É Vice-presidente da Federasul – Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul, Gestão
2006/2008 e 2008/2010.

Diretoria de Distribuição – São Paulo
Dan Antônio Marinho Conrado
Diretor de Distribuição – São Paulo. Bacharel em Direito, possui MBA em Gestão de Negócios e MBA em Formação Geral. Ocupou o cargo de Superintendente Estadual nos estados
da Paraíba, Mato Grosso, Rondônia, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Também foi Superintendente do Governo para as Regiões Norte/Nordeste/Centro-Oeste e Gerente Executivo na Diretoria de Governo. Ocupava o cargo de Diretor de Marketing e Comunicação.

Diretoria de Empréstimos e Financiamentos
Gueitiro Matsuo Genso
Diretor de Empréstimos e Financiamentos. Graduado em Administração, com MBA para
Altos Executivos e Agronegócios, foi responsável pela Unidade de Gestão de Transição do
BNC para o BB no cargo de Gerente Geral.

Diretoria de Estratégia e Organização
Marco Antônio Ascoli Mastroeni
Diretor de Estratégia e Organização. Graduado em Ciências Econômicas, possui Especialização
em Administração Contábil e Financeira e MBA Controller. Exerceu no BB os cargos de Gerente
Executivo nas Diretorias de Controladoria e de Estratégia e Organização.
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Diretoria de Finanças
Márcio Hamilton Ferreira
Diretor de Finanças. Graduado em Administração de Empresas, com MBA em Formação Geral para Altos Executivos. Atuou como Gerente Executivo de diversas áreas do BB. Exerceu o
cargo de Superintendente Comercial no Rio de Janeiro.

Diretoria de Gestão de Pessoas
Amauri Sebastião Niehues
Diretor Gestão de Pessoas. Graduado em Direito e Administração. Possui especialização
em Governança Corporativa, MBA em Agribusiness e Pós-graduação em Gestão Estratégica. No Banco do Brasil, exerceu os cargos de Superintendente de Varejo em Minas Gerais,
Gerente Executivo na Diretoria de Distribuição e Superintendente Comercial no Paraná e
no Espírito Santo. Atuava como Gerente Geral da Unidade Alta Renda.

Diretoria de Gestão de Riscos
Paulo Roberto Evangelista de Lima
Diretor de Gestão de Riscos. Graduado em Administração de Empresas, com especialização em
Gestão de Negócios e Tecnologia, especialização em Governança Corporativa, MBA Executivo em
Finanças e Formação Geral Básica para Altos Executivos. Exerceu os cargos de Gerente Executivo na Diretoria de Controles Internos, Superintendente Regional e Gerente Geral, entre outros.
Participação em Conselhos de Administração e Fiscais em diversas companhias de grande porte.

Diretoria de Gestão da Segurança
Edson de Araújo Lobo
Diretor de Gestão da Segurança. Graduado em Pedagogia e Teologia, com especialização
em Inteligência Estratégica Aplicada às Organizações e MBA Executivo Internacional. Exerceu os cargos de Gerente Executivo da Gerência de Inteligência em Segurança e Gerente
Geral da Unidade Gestão de Segurança. Membro do Conselho Superior da ASSBAN – Associação de Bancos do Distrito Federal e participante convidado da ENCCLA – Estratégia
Nacional de Prevenção e Combate a Corrupção e Lavagem de Dinheiro (2003-2008).
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Diretoria de Governo
Paulo Roberto Lopes Ricci
Diretor de Governo. Graduado em Administração de Empresas pela AIEC – Associação Internacional de Educação Continuada, com MBA em Formação Geral para Altos Executivos pela
FIA/USP (SP).

Diretoria Internacional e de Comércio Exterior
Admilson Monteiro Garcia
Diretor da Área Internacional. Graduado em Ciências Contábeis e Direito, com especialização
em Mercado de Capitais e MBA em Finanças e Direito Societário. Exerceu os cargos de Gerente
Regional do Bloco Ásia e de Gerente Executivo na Diretoria Internacional. Presidente do Conselho de Administração do BAMB – Brasilian American Merchant Bank e do Banco do Brasil
Securities LLC.

Diretoria Jurídica
Orival Grahl
Diretor Jurídico. Graduado em Direito, possui pós-graduação em Ciências Jurídicas e MBA
em Direito Econômico e das Empresas e em Executivos em Gestão Avançada de Negócios,
além de Mestrado em Direito Internacional. No BB, ocupava o cargo de Gerente Executivo
da Diretoria Jurídica.

Diretoria de Marketing e Comunicação
Armando Medeiros de Faria
Diretor de Marketing e Comunicação. Graduado em Comunicação Social, possui especializações em Comunicação Empresarial e Governamental e em Ciências Políticas, além de
Mestrado em Ciências da Comunicação. Ocupava o cargo de Coordenador do Núcleo de
Comunicação Pública da Presidência da República.
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Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos
José Maurício Pereira Coelho
Diretor de Mercado de Capitais e Investimentos. Graduado em Ciências Contábeis, com MBA
em Finanças e Mercado de Capitais e especialização em Governança Corporativa. Exerceu no
BB o cargo de Gerente Executivo na Diretoria de Seguros, Previdência e Capitalização.

Diretoria de Micro e Pequenas Empresas
Clênio Sevério Teribele
Diretor de Micro e Pequenas Empresas. Graduado em Administração, com MBA em Finanças, Administração e Gestão Avançada de Negócios e Pós-graduado em Administração.
Ocupava o cargo de Superintendente Estadual do Rio Grande do Sul.

Diretoria de Reestruturação de Ativos Operacionais
Adilson do Nascimento Anísio
Diretor de Reestruturação de Ativos Operacionais. Graduado em Direito, possui Pós-graduação em Finanças Corporativas e Comércio Exterior, MBA em Marketing e Formação Geral
para Altos Executivos. No BB, ocupou o cargo de Superintendente de Negócios do Varejo e
Governo em São Paulo.

Diretoria de Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas
Carlos Eduardo Leal Neri
Diretor de Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas. Graduado em Direito, possui pós-graduação em Produção e Gestão e MBA em Administração. Exercia o cargo de
Presidente da CASSI. Foi Gerente Executivo no BB, além de exercer gerência na Previ.
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Diretoria de Seguros, Previdência e Capitalização
Marco Antônio da Silva Barros
Diretor de Seguros, Previdência e Capitalização. Graduado em Ciências Econômicas, possui MBA em Formação Geral para Altos Executivos pela Fundação Dom Cabral. Mestre
em Economia pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais-IBMEC/SP. Exerceu vários
cargos executivos no Banco do Brasil, entre eles o de Gerente Executivo de Distribuição.
Atualmente exerce o cargo de Diretor Comercial na Brasilprev Seguros e Previdência S.A.
Responsável pelo Relacionamento com Executivos do Banco do Brasil.

Diretoria de Tecnologia
Luiz Henrique Guimarães de Freitas
Diretor de Tecnologia. Graduado em Matemática, com Pós-graduação em Desenvolvimento de Sistemas e MBA em Contabilidade para Gestão. Exerceu o cargo de Gerente Geral da
Unidade de Integração Tecnológica.

Diretoria de Varejo
Sérgio Ricardo Miranda Nazaré
Diretor de Varejo. Graduado em Ciências Econômicas, com Mestrado em Administração
Financeira, MBA Controller e MBA Executivo em Finanças. Exerceu os cargos de Diretor
Superintendente da BB Previdência, Diretor Geral da Brasilcap e Diretor da Brasilveículos,
entre outros. Presidente do Conselho Deliberativo da BB Previdência.

Unidades Estratégicas
Unidade de Aquisição de Bancos
Sidney Passeri
Gerente Geral da Unidade de Aquisição de Bancos. Graduado em Direito, com especialização em Direito do Trabalho e em Administração de Empresas. MBA em Gestão de Negócios
e Mestre em Administração de Empresas e Recursos Humanos. Exerceu o cargo de Gerente
Executivo da Diretoria Comercial.
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Unidade de Contadoria
Eduardo César Pasa
Contador Geral do Banco do Brasil, foi Gerente Executivo da Unidade de Contadoria do Banco do Brasil. É Conselheiro Fiscal Suplente da PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários
do Banco do Brasil, Conselheiro Fiscal Titular da Cobra Tecnologia S.A., além de Conselheiro
de Administração da CTX Participações S.A. Foi Conselheiro Fiscal da BB Turismo. Mestre em
Ciências Contábeis pela USP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA)
e formado em Ciências Contábeis pelo Uniceub – Brasília, com Especialização lato sensu em
Ciências Contábeis pela FGV – Escola de Pós-graduação em Economia (EPGE), em 1997.

Unidade de Construção de Soluções
Anderson Freire Nobre
Gerente Geral da Unidade Construção de Soluções. Graduado em Administração de Empresas,
com Especialização em Gestão e Tecnologia da Informação, MBA em Administração Estratégica
de Sistemas de Informação e MBA em Gestão Avançada de Negócios. Exerceu o cargo de Gerente
Executivo na Diretoria de Tecnologia.

Unidade Desenvolvimento Sustentável
Rodrigo Santos Nogueira
Gerente Geral da Unidade Desenvolvimento Sustentável. Graduado em Ciências Econômicas e pós-graduado em Administração Financeira pelo IBMEC-MG. Ainda possui Especialização em Gestão Financeira para Bancos e Especialização em Finanças “Altos Executivos BB”.

Unidade de Estruturação de Soluções
Gustavo de Souza Fosse
Gerente Geral da Unidade de Estruturação de Soluções. Graduado em Administração de
Sistemas de Informação, MBA em Governança de TI e MBA em Consultoria Financeira e
Mercado de Capitais. Tem sob sua responsabilidade 7 gerências, o projeto ARH e as Gerências Internacionais em TI (Tóquio, Nova Iorque, Londres e Buenos Aires).

Unidade Gestão de Canais
Hideraldo Dwight Leitão
Gerente Geral da Unidade de Gestão de Canais. Graduado em Matemática e com MBA em
Administração e Marketing. Exerceu os cargos de Gerente de Projeto no BB 200 Anos e Gerente Executivo na Diretoria de Estratégia e Organização.
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Unidade Gestão Previdenciária
Expedito Afonso Veloso
Gerente Geral da Unidade Gestão de Previdência. Pós-graduado em Finanças e Mestre em
Economia. Atuou como Diretor da Diretoria de Gestão de Riscos. É Diretor Superintendente
da BB Previdência e exerce função de Consultor do SEBRAE/DF.

Unidade de Operação de Soluções
George de Figueiredo Leitão
Gerente Geral da Unidade de Operação de Soluções. Graduado em Administração, com
Pós-graduação em Gestão Empresarial, exerceu os cargos de Gerente de Divisão e Gerente
Executivo na Diretoria de Tecnologia.

Unidade Private Bank
Osvaldo de Salles Guerra Cervi
Gerente Geral da Unidade Private Bank. Graduado em Ciências Jurídicas, possui MBA em
Finanças pela USP e Tecnologias Educacionais pela FAAP. Possui a certiﬁcação CFP – Certiﬁed Financial Planner, além de mestrado em Administração.

Unidade de Relações com Investidores
Gilberto Lourenço da Aparecida
Gerente Geral da Unidade de Relações com Investidores. Graduado em Contabilidade e
possui MBA em Contabilidade Geral pela USP, além de Pós-graduação em Administração
de Empresas e Auditoria e em Perícia Contábil. Ocupava o cargo de Gerente Executivo de
Relações com Investidores. Coordenou projeto dedicado à preparação da Oferta de Ações
do BB em 2010.

Secretaria Executiva
Luiz Cláudio Ligabue
Secretário Executivo. Graduado em Ciências Contábeis, com MBA em Formação Geral para Altos Executivos – FGV, MBA em Auditoria. Exerceu o cargo de Gerente Executivo da Secretária
Executiva – SECEX do BB.
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Conselho Fiscal
Conselho de
Administração
Comitê de Auditoria
Auditoria Interna

Conselho Diretor

Presidente

Vice-presidente de
Atacado, Negócios
Internacionais e
Private Bank

Vice-presidente de
Negócios de Varejo

Vice-presidente de
Varejo, Distribuição e
Operações

Vice-presidente de
Agronegócios e
Micro e Pequenas
Empresas

Vice-presidente de
Governo

Vice-presidente de
Finanças, Mercado de
Capitais e RI

Vice-presidente de
Tecnologia

Vice-presidente
Gestão de Pessoas
e Desenvolvimento
Sustentável

Vice-presidente de
Crédito, Controladoria
e Risco Global

Internacional e de
Comércio Exterior

Cartões

Distribuição

Agronegócios

Governo

Finanças

Tecnologia

Gestão de Pessoas

Controladoria

Controles Internos

Comercial

Empréstimos e
Financiamentos

Distribuição
São Paulo

Micro e Pequenas
Empresas

Mercado de
Capitais e
Investimentos

Estruturação de
Soluções

Relações com
Funcionários e
Entidades
Patrocinadas

Crédito

Estratégia e
Organização

Private Bank

Seguros,
Previdência Aberta
e Capitalização

Apoio aos
Negócios e
Operações

Relações com
Investidores

Construção de
Soluções

Desenvolvimento
Sustentável

Gestão de Riscos

Gestão da
Segurança

Gestão
Previdenciária

Varejo

Reestruturação
de Ativos
Operacionais

Jurídica

Contadoria

Marketing e
Comunicação

Gestão de Canais

Diretorias

Unidades

Operação de
Soluções

Secretaria
Executiva

Administração
GRI 4.5 | 4.7 | 4.10

Os principais órgãos da Administração são o Conselho de Administração (CA), o Conselho Diretor (CD) e a
Diretoria Executiva (DE). Seus membros devem ser brasileiros, dotados de notórios conhecimentos, inclusive
sobre as melhores práticas de governança corporativa
e de sustentabilidade, experiência, idoneidade moral,
reputação ilibada e capacidade técnica compatível
com o cargo, conforme estabelecido no artigo 11 do Estatuto do Banco do Brasil.
Desde 2009, foram instituídos instrumentos e procedimentos para avaliação de desempenho do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e da
Diretoria Executiva. A iniciativa fortalece a política de
Governança do Banco, uma vez que subsidia a realização de diagnósticos internos e a identiﬁcação de
ações para aprimorar o desempenho da administração
da empresa.

O montante global da remuneração dos membros
do Conselho de Administração (CA), Conselho Fiscal (CF)
e Diretoria Executiva (DE) é ﬁxado pela Assembleia Geral Ordinária (AGO). A remuneração individual é ﬁxada
pelo CA. A AGO adota a prática de não ﬁxar honorários
ao Conselho de Administração e Conselho Fiscal com
valores maiores que um décimo da média ponderada
da remuneração ﬁxa dos membros da Diretoria Executiva. A remuneração dos membros do Conselho de Administração é ﬁxa e não excede o disposto na Lei 9.292/96.
Além disso, não está vinculada a desempenho econômico, social ou ambiental. As remunerações da Diretoria Executiva são compostas de parcela ﬁxa e outra
variável vinculada aos resultados do Banco.
Para detalhes sobre a remuneração dos Administradores veja o Formulário de Referência do Banco do
Brasil, seção 13.
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Conselho de Administração

GRI 4.4

GRI 4.9

O Conselho de Administração (CA), mais alto órgão de
governança da empresa, desempenha atribuições estratégicas, eletivas e ﬁscalizadoras, como aprovar políticas,
estratégias e planos corporativos. O Conselho manifestase sobre as demonstrações ﬁnanceiras, a respeito do relatório da administração semestralmente e sobre o relatório de sustentabilidade anualmente e é composto por
sete membros, que devem ser eleitos, entre os acionistas,
na Assembleia Geral Ordinária para um mandato uniﬁcado de dois anos, permitida a reeleição. Os atuais membros do Conselho eleitos em 2009 exercerão o mandato
até 2011.
GRI 4.2 | 4.3

Cabe ao Governo Federal, como acionista majoritário, a indicação de cinco membros no Conselho de
Administração, sendo as duas vagas remanescentes
destinadas a Conselheiros Independentes, assim deﬁnidos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da Bovespa. Nenhum dos conselheiros tem participação signiﬁcativa no capital social e apenas o Vice-presidente do Conselho de Administração acumula função executiva, como Presidente do Conselho Diretor e
consequentemente da Diretoria Executiva.

62

Relatório Anual 2010

Uma das cinco vagas indicadas pelo Governo é destinada a representante escolhido dentre os indicados por
um ou mais clubes de investimento de funcionários com
participação de, no mínimo, 3% do capital social do Banco,
de acordo com processo disciplinado pelo Conselho de Administração. Se os clubes de investimentos não atingirem
a participação mínima, ou se adotado o processo de voto
múltiplo, os acionistas minoritários tem a incumbência de
eleger o representante para a vaga que caberia aos clubes
de investimentos de empregados.
Em 2010, o Conselho de Administração do Banco
reuniu-se ordinariamente 12 vezes e extraordinariamente 4 vezes.

Conselho Diretor/Diretoria Executiva
O Conselho Diretor é o órgão colegiado formado pelo
Presidente e pelos Vice-presidentes, cujas decisões devem
ser seguidas por toda a Diretoria Executiva.
A Diretoria Executiva, responsável por cumprir o Estatuto Social, as deliberações da Assembleia Geral de
acionistas e do Conselho de Administração e as decisões
colegiadas do Conselho Diretor e da própria Diretoria Executiva, é composta pelo Presidente, por nove Vice-presidentes e 26 diretores. Os membros da Diretoria Executiva
têm mandato de três anos, sendo permitida a reeleição. O
Presidente do BB é nomeado e demissível pela Presidente
da República, enquanto os Vice-presidentes e os Diretores
são eleitos pelo Conselho de Administração. O cargo de
Diretor é privativo de funcionários da ativa de carreira do
Banco do Brasil.

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

GRI 4.4

GRI 4.4 | 4.6

O Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e a Auditoria Interna são órgãos previstos no estatuto que
asseguram a ﬁscalização e o controle sobre a gestão
da organização. O Conselho Fiscal funciona em caráter
permanente e é composto por cinco membros e respectivos suplentes eleitos em Assembleia Geral para
mandato de um ano. Os acionistas minoritários têm
o direito de eleger dois membros. Os atuais conselheiros ﬁscais e seus suplentes foram eleitos na reunião da
Assembleia Geral de 23 de abril de 2010.

O Comitê de Auditoria tem como atribuições, entre
outras previstas na legislação, assessorar o Conselho
de Administração no exercício de suas funções de ﬁscalização. É composto de três membros efetivos e um
suplente eleitos pelo CA para um mandato de um ano,
que pode ser renovado por até cinco anos. Um dos
membros deve ser escolhido dentre os Conselheiros
de Administração eleitos pelos acionistas minoritários
e outro dentre os Conselheiros de Administração indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda.

Auditoria Interna
GRI 4.6

A Auditoria Interna é subordinada ao Conselho de Administração e tem por principal missão assessorar o CA, o
Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva e as subsidiárias na realização de auditorias, com foco nos riscos. Seu titular, o
Auditor Geral, é escolhido dentre funcionários da ativa do BB e nomeado ou dispensado pelo CA.
Perﬁl da Alta Administração
GRI LA13
Conselho de Administração Diretoria Executiva – Estatutários
Faixa Etária

Sexo

Raça

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

26 a 35 anos

0

0

2

0

36 a 45 anos

3

16

4

0

Mais de 45 anos

4

20

4

4

Masculino

6

36

8

3

Feminino

1

0

2

1

Branca

1

31

0

0

Amarela

0

1

0

0

Parda

0

2

1

1

Não Informada

6

2

9

3
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Apresentação: A Governança Corporativa no BB – Histórico

Em 1996, o Banco do Brasil iniciou a sua adequação aos novos padrões de governança corporativa exigidos pelo ambiente de globalização e competitividade que começava se impor ao
mercado. Essa mudança teve como fundamentos a
recomposição da estrutura de capital, a melhoria
da estrutura de ativos, a modernização tecnológica
e a estratégia mercadológica, que passou a priorizar a visão de mercado com foco no resultado.

O Banco do Brasil recebeu o Prêmio Mauá da Bolsa de Valores do Rio
de Janeiro pela clareza e detalhamento das demonstrações contábeis, entre
outros critérios. O prêmio foi o reconhecimento do esforço da empresa para
ajustar-se a um ambiente de mercado cada vez mais exigente.

O BB lançou seu Código de Ética e um conjunto de Normas de Conduta Proﬁssional, documentos que fundamentam a relação do Banco
com seus públicos.

O estatuto do Banco do Brasil foi atualizado, passando a atender
exigências necessárias para a futura adesão ao Novo Mercado, entre
elas, a ampliação dos direitos dos acionistas minoritários e a conversão
das ações PN em ON na proporção de 1PN = 1,1 ON.
Além disso, foi implantada uma nova estrutura administrativa,
que expandiu a Diretoria, evitando a centralização excessiva nos processos de decisão. Essa nova estrutura foi auxiliada por um sistema de
gestão que inclui comitês aptos a tomarem decisões colegiadas nos
segmentos em que atuam.
Em abril de 2001 o BB tornou-se banco múltiplo, a partir da incorporação de Subsidiária Integral (BB-Financeira S.A., Crédito, Financiamento e Investimento), da incorporação de operações de cartão de débito e crédito e da repatriação de capitais investidos nas dependências
externas. No segmento de administração de recursos, a BB DTVM – renomeada como BB Administração de Ativos, Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A. – passou a operar com autonomia administrativa, o que garantiu a chinese wall e ganhou agilidade na administração dos recursos, o que garantiu a liderança no setor.
O resultado apresentado pelo Banco do Brasil em 2001 reﬂetiu também a reestruturação implementada pelo Governo Federal por meio do
Programa de Fortalecimento das Instituições Financeiras Federais, que ofereceu condições para o crescimento sustentado do BB. A área de Relações com
Investidores passou a produzir relatórios
trimestrais de Análise de Desempenho e
adotou a prática de divulgar os resultados e discuti-los por teleconferências.
O Conselho de Administração
aprovou as Políticas de Divulgação de
Ato ou Fato Relevante e de Negociação
com Valores Mobiliários do Banco do
Brasil e adotou a Política de Negociação
com valores mobiliários de sua emissão por
todas as pessoas que, no conceito da Empresa,
são consideradas autorreguláveis.

Em 2003, o Banco do Brasil conquistou novamente o Prêmio Mauá
como a melhor companhia de capital aberto do país e foi escolhido pela
Associação Nacional de Investidores do Mercado de Capitais (Animec),
assim como em 2002, o melhor banco do ano. Essas premiações referendam todas as iniciativas tomadas para melhorar a transparência e
as práticas de governança do BB, materializadas no mercado por meio
de resultados crescentes e valorização de 221% das ações, superando o
crescimento de 110% do Ibovespa, nesse período.
Também foi em 2003 que a gestão da responsabilidade socioambiental no BB tornou-se mais efetiva. Foi elaborado o primeiro plano
de ação de responsabilidade socioambiental (2003 – 2007), desenvolvido um modelo de gestão para o
tema de forma a
garantir o comprometimento de todo
o Conglomerado na questão, criado
o conceito de responsabilidade socioambiental e a Carta de Princípios
de Responsabilidade Socioambiental,
tudo aprovado pelo Conselho Diretor.
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O Banco do Brasil assume compromisso com o Ministério do Meio
Ambiente (MMA) para desenvolver uma agenda cujas ações evidenciariam
o comprometimento da Empresa com o desenvolvimento sustentável de
seus negócios. Ainda em 2004, o BB reconquista o Prêmio Mauá como a
melhor companhia de capital aberto do país.

No ano em que completou 100 anos de listagem em bolsa e 198 anos
de fundação, o BB promoveu sua adesão ao Novo Mercado. Com isso, o
Banco do Brasil se comprometeu a resolver toda e qualquer disputa ou controvérsia relacionada ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado por
meio da Câmara de Arbitragem do Mercado da
BM&FBovespa. Para atender as novas exigências
o Banco contou com uma base de investidores
mais sólida e diversiﬁcada, graças ao sucesso da
oferta secundária de ações, encerrada em agosto
de 2006 que fez com que o free ﬂoat do BB avançasse de 6,9% para 14,8%.

BB realiza primeira Oﬁcina de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil reunindo
60 altos executivos. O resultado do evento foi a
atualização do Plano de Ação de Responsabilidade Socioambiental, que a partir daquele evento
passou a ser conhecido como Agenda 21 do BB em
alusão à Agenda 21 Global. A partir do resultado do
segundo semestre, foi adotada a prática de payout
de 40%.

Neste ano, o BB divulgou seu Código de Governança Corporativa,
que apresenta uma visão ampla de consulta simpliﬁcada sobre os
princípios e práticas do Banco, contribuindo para a sua perenidade.
Além disso, promoveu nova Oferta Pública Secundária de Ações de
propriedade da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil (Previ) e da BNDES Participações S.A. As medidas elevaram
o free-ﬂoat da Empresa de 14,8% para 21,7%. Adicionalmente, em abril as ações do BB sofreram desdobramento
de 1 para 3 ações.

GRI 4.6

Apesar da crise internacional ter afetado
vários bancos em todo o mundo, a economia
brasileira comportou-se de forma diferenciada, sustentada tanto pela forte regulamentação do mercado ﬁnanceiro nacional quanto
pelo aquecimento do mercado interno. Cumprindo com o seu papel de apoio ao desenvolvimento socioeconômico e acompanhando as
políticas monetária e ﬁscal do governo para
o momento, o Banco atuou como indutor do
crédito para o consumo, favorecendo os bons resultados alcançados
pela economia brasileira a partir de 2009.

O resultado do trabalho do Banco por
meio de sua área de Relações com Investidores foi reconhecido em 2009 com o
prêmio de Melhor Executivo de Relações
com Investidores, conferido pela Revista IR
Magazine Awards Brazil ao Gerente Geral
da Unidade. Neste ano o Banco foi reconhecido também pela Revista Capital Aberto
como uma das Melhores Companhias para
os Acionistas, sendo o banco melhor posicionado na categoria de companhias com
valor de mercado superior a R$ 15 bilhões.
Em dezembro daquele ano, o BB lançou seu Programa de ADR nível
1 no mercado de balcão dos Estados Unidos. No ﬁnal de 2010, o programa possuía 9,4 milhões de recibos em circulação, com volume médio
diário de negociação de US$ 1,2 milhão

O Banco realizou uma oferta pública de
ações ordinárias de distribuição primária, de
289 milhões de ações, e secundária, de 70,1 milhões de papéis, o que permitiu ao Banco Central
homologar um aumento do capital da companhia no valor de R$ 7 bilhões e elevou o seu free
ﬂoat para 30,4%, superando os 25% exigidos pelo
Novo Mercado, da BM&FBovespa, e antes do prazo previsto, que era até junho de 2011.
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Responsabilidade Socioambiental
A responsabilidade socioambiental faz parte da
tradição bicentenária do Banco do Brasil, está expressa
em seus valores, Missão, políticas e estratégias corporativas e presente em produtos e serviços. Ao zelar pela
perenidade da organização, o BB incorpora considerações de ordem social e ambiental na deﬁnição de seus
negócios e operações. Assim, é desaﬁo permanente do
Banco do Brasil fazer com que a responsabilidade socioambiental permeie todos os processos da empresa.
Para aprimorar o alinhamento dos negócios com a
sustentabilidade e melhor contribuir para o desenvolvimento do país, a missão e a visão de futuro do Banco
foram atualizadas em 2010, ressaltando o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade socioambiental.
Ao adotar princípios de sustentabilidade em sua
estratégia, o Banco do Brasil busca avaliar sua performance organizacional não somente com base em indicadores econômicos, mas também em indicadores de
natureza social e ambiental, como a defesa e promoção dos direitos humanos, geração de trabalho, renda
e conservação de recursos naturais, entre outros.
A ﬁm de viabilizar a estratégia corporativa e tornar
factíveis a missão e a visão de futuro, o Plano de Sustentabilidade – Agenda 21 do Banco do Brasil foi revisto em
2010, totalizando 77 ações para o período 2011-2013. De

forma a acompanhar a efetividade da implementação
dos desaﬁos propostos por essa agenda, existem indicadores de natureza socioambiental nos planos diretor
e de mercado do BB. Esses desaﬁos também foram incluídos no Acordo de Trabalho das dependências, principal instrumento de gestão do resultado do Banco. As
principais ações previstas para o ano de 2011 podem ser
conferidas no capítulo Gestão Estratégica.
O compromisso com a responsabilidade socioambiental também pode ser percebido na avaliação de
desempenho de cada funcionário. O modelo denominado internamente “Gestão do Desempenho Competências” (GDP), propõe uma avaliação em cinco diferentes perspectivas de desempenho. Sendo que na
perspectiva sociedade, os funcionários são avaliados
também pelo desempenho de competências relacionadas à temática socioambiental.
Dessa forma, a abordagem e a gestão da sustentabilidade no Banco do Brasil permeiam toda a organização. O compromisso socioambiental é acompanhado e
gerido em todos os âmbitos da Instituição. No âmbito
corporativo, através da inclusão da temática na estratégia da empresa. No âmbito das dependências, ao se
colocar indicadores sociais e ambientais no acordo de
trabalho. E, por ﬁm, no âmbito pessoal, ao se avaliar
o desempenho dos funcionários também levando em
consideração competências afetas ao tema.

Linha do Tempo com o Histórico de Adesões
A materialização destes Princípios é feita por meio de ações de gestão, no contexto dos produtos e serviços e
por meio da adesão a Pactos e Protocolos de boas práticas socioambientais:

O Protocolo Verde é um documento que
formaliza as intenções de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil. Assinado em 1995 entre o Ministério
do Meio Ambiente, o Banco do Brasil, o
Banco do Nordeste, a Caixa Econômica
Federal, o Banco da Amazônia e o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social foi ratiﬁcado em 2008 com o propósito de empreender políticas e práticas
que estejam cada vez mais em harmonia
com a promoção do desenvolvimento
sustentável do país.
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Em 1997, o BB passou a publicar o
Balanço Social Ibase que demonstra as iniciativas realizadas pela
empresa para seus públicos de
relacionamento, tornando pública
a responsabilidade social empresarial.

Desde 2003, o Banco do Brasil é signatário do
Pacto Global da ONU, que objetiva mobilizar a
comunidade empresarial internacional para a
promoção de valores fundamentais nas áreas de
direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. O Pacto propõe a redeﬁnição de
estratégias e ações, com vistas à disseminação
dos benefícios da globalização e seus princípios se
aplicam a todas as áreas e níveis organizacionais
da empresa. Em 2007, o Banco do Brasil passou a
fazer parte do Comitê Brasileiro pelo Pacto Global.
Ocorrido na sede da ONU, o Banco do Brasil participou do Encontro de Líderes do Pacto Global
2010, que teve como tema “Construindo uma
Nova Era da Sustentabilidade”.
Para maiores informações acesse:
www.pactoglobal.org.br/

Em 2003 houve a deﬁnição da Carta de Princípios Socioambientais do
BB que prevê a incorporação dos
princípios socioambientais nos produtos, serviços e processos conduzidos pelo Banco.

O engajamento do Banco do Brasil com a responsabilidade socioambiental foi formalizado em fevereiro de
2003 em uma Carta de Princípios e na criação da Unidade
Relações com Funcionários e Responsabilidade Socioambiental. Transformada em Diretoria em 2004, esta área foi
criada para coordenar o processo de disseminação da política socioambiental para todas as áreas do Banco do Brasil.
Esse desaﬁo conta com o apoio do Grupo RSA, uma equipe
interdisciplinar formada por representantes de todas as
áreas do BB que se reúne mensalmente para debater propostas de ação e sugerir deﬁnições sobre o tema.
Em novembro de 2009 foi criada a Unidade de Desenvolvimento Sustentável – UDS – que uniﬁcou, em
uma única Unidade Estratégica, a gestão de RSA e de
DRS do Banco do Brasil. Essa Unidade tem por função
primordial responder pela gestão de responsabilidade
socioambiental do Banco do Brasil e pela coordenação
da implementação da estratégia negocial de Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS – em todo país.

Compromissos e Responsabilidade
Socioambiental
GRI 4.12

GRI HR7

Os princípios de responsabilidade socioambiental
permeiam as políticas e a estratégia corporativa do
Banco do Brasil, sendo, portanto, parte integrante do
discurso e do processo de tomada de decisão de todas as áreas do BB. Por esta razão, a partir de agosto
de 2004 foi decidida a suspensão de novos créditos a
clientes incluídos em relação de empregadores e proprietários rurais que submetem seus trabalhadores a
formas degradantes de trabalho ou os mantenham
em condições análogas ao trabalho escravo divulgada
pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A decisão também abrange vedações a ﬁnanciamentos a clientes
envolvidos com exploração sexual de crianças e com o
uso do trabalho infantil.
GRI FS1

O compromisso socioambiental do Banco do Brasil
está fundamentado em uma Carta de Princípios com
14 itens, aprovada em 2003 pelo Conselho Diretor.

O Banco do Brasil mantém, desde 2004,
o selo “Empresa Amiga da Criança” da
Fundação Abrinq, instituição consagrada
internacionalmente pelo combate ao trabalho infantil e ações de apoio às crianças
brasileiras.

Para o Banco do Brasil, responsabilidade socioambiental é “ter a ética como compromisso e o respeito
como atitude nas relações com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes, credores, acionistas,
concorrentes, comunidade, governo e meio ambiente”.

Em junho de 2004, o BB assume
publicamente junto ao Ministério
do Meio Ambiente o compromisso
com ações voltadas ao desenvolvimento sustentável de seus negócios, por meio da Agenda 21 que foi
lançada oﬁcialmente em 2005.

A partir de março de 2005 o Banco do Brasil passou
a adotar critérios socioambientais na avaliação de empresas e de projetos de investimento: em um primeiro

Em parceria com o Governo Federal, o Banco do Brasil e a Fundação Banco do Brasil
desenvolvem uma série de iniciativas voltadas para a concretização dos oito Objetivos do Milênio (ODM), compromisso assumido pelos países membros das Nações
Unidas no ano 2000.
Como forma complementar de apoio, o Banco do Brasil apoia e patrocina o Prêmio
ODM desde sua primeira edição, em 2005, em parceria com a Petrobrás e a Caixa
Econômica Federal. O Prêmio tem como objetivo selecionar projetos que proporcionam o alcance dos objetivos das Metas do Milênio.
Em setembro de 2010, o BB participou de cúpula na ONU ao lado de líderes de outras
empresas e de outros países com a ﬁnalidade de decidirem o que será feito para o
cumprimento dos ODM. Durante o evento, a estratégia DRS foi a prática do BB que
foi compartilhada, juntamente com as iniciativas de outras empresas.
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momento estes critérios se aplicam a empresas com
Receita Operacional Líquida atual ou prevista/projetada superior a R$ 100 milhões e a projetos de investimento com valor ﬁnanciado pelo BB igual ou superior
a R$ 5 milhões.
A postura de responsabilidade socioambiental do
Banco do Brasil tem perﬁl corporativo, ao mesmo tempo em que é mérito de todas as áreas do BB, uma vez
que é implantada no dia a dia da gestão por seus funcionários. Pode envolver a criação de novos produtos/
serviços, a ação social junto às comunidades e se realiza, principalmente, nas premissas que embasam a tomada de decisão e a realização dos negócios e demais
atividades administrativas do Conglomerado. Trata-se
de um processo em permanente evolução: a cada dia
vem sendo incorporada aos instrumentos de avaliação
e controle e nos processos administrativos e negociais
para que se tornem parte da rotina da organização.

Agenda 21
Contexto
A Agenda 21 Global é um dos principais
resultados da Cúpula da Terra, conferência
da Organização das Nações Unidas, também conhecida como Eco-92 realizada
em 1992 no Rio de Janeiro. Esta agenda é
um documento que estabeleceu a importância de cada país a se comprometer a reﬂetir, global e
localmente, sobre a forma pela qual governos, empresas,
organizações não-governamentais e todos os setores da

Em maio de 2005 o Banco do Brasil aderiu ao Pacto
pelo Combate ao Trabalho Escravo proposto pelo Instituto Ethos. Pelo Pacto, os signatários se comprometem
em incrementar esforços visando digniﬁcar e modernizar as relações de trabalho nas cadeias produtivas dos
setores mencionados no "Cadastro de Empregadores"
(Portaria MTE 540/2004), que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à escravidão. Desde
agosto de 2004, o BB já praticava a suspensão de novos créditos a clientes incluídos no referido cadastro.

GRI HR7
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sociedade civil poderiam cooperar no estudo de soluções
para os problemas socioambientais. A Agenda 21 objetiva
orientar um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, alicerçado na sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica e se propõe a reinterpretação do
conceito de desenvolvimento, promovendo a qualidade,
não apenas a quantidade do crescimento.
Cada país desenvolve a sua Agenda 21 e no Brasil
as discussões são coordenadas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21
Nacional (CPDS).

A Agenda 21 no Banco do Brasil
GRI 4.9 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17

Lançada em 2005 como uma iniciativa pioneira no
meio empresarial brasileiro, a Agenda 21 Empresarial
do Banco do Brasil é o condutor do processo de transformação proposto pela Agenda 21 Global na empresa
e concretiza o compromisso socioambiental do Banco
do Brasil aos esforços previstos na Agenda 21 Global.
A Agenda 21 do Banco do Brasil, a exemplo da Agenda 21 Global, é um plano de ação, um guia do compromisso de Responsabilidade Social do Banco. A Agenda
21 do BB é uma ferramenta de gestão da sustentabilidade em que várias áreas do BB estão envolvidas no
cumprimento das ações, devendo ainda, prestar contas ao Conselho Diretor das atividades desenvolvidas.
A atualização da Agenda 21 é estruturada por um
processo constante, que ocorre a cada três anos, podendo ser antecipado dependendo das necessidades

Desde fevereiro de 2005, o Banco do Brasil adota
o conjunto de políticas e diretrizes estabelecido
pelo International Finance Corporation (IFC), vinculado ao Banco Mundial, na análise de projetos
de investimento da modalidade project ﬁnance
de valor igual ou superior a US$ 10 milhões.
Em 2010, o Banco do Brasil ampliou a utilização
dos critérios de responsabilidade socioambiental estabelecidos no âmbito dos Princípios do
Equador para todos os projetos dessa modalidade independentemente do valor.

GRI FS1

Em março de 2005, o Banco do Brasil manifestou formalmente apoio ao pedido de
abertura de informações sobre a emissão
de gases de efeito estufa – Carbon Disclosure
Project – CDP. Em 2006, tendo em vista o
apoio à versão internacional do CDP e seu
compromisso com a sustentabilidade, o BB
foi uma das 33 empresas que pioneiramente responderam ao questionário brasileiro,
disponível para consulta no endereço eletrônico www.cdproject.net.

e das demandas da sociedade. Nesse processo considera-se a contribuição de funcionários, clientes, investidores e acionistas. Somado a estas sugestões, ele
ainda se alinha com a agenda de sustentabilidade da
sociedade ao considerar os questionamentos do Índice
de Sustentabilidade Empresarial (ISE) BM&FBovespa e
do Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI).
Para o ciclo de atualização para o período 20112013 de planos de ação da Agenda 21, o BB realizou o
workshop Desenvolvimento Sustentável. O evento, que
ocorreu em dezembro de 2010, contou com representantes de diversas áreas do BB, do Conselho Diretor e
a Diretoria Executiva, reforçando assim o comprometimento da cúpula do Banco com os princípios da Responsabilidade Social. O workshop resultou em 77 ações
distribuídas nos Eixos Processos e Gestão, Negócios com
Foco no Desenvolvimento Sustentável e Investimento
Social Privado. Parte dessas ações estão publicadas no
capítulo Gestão Estratégica desse relatório.
Este novo ciclo foi incluído no Acordo de Trabalho
(ATB) das Unidades Estratégicas, incorporando desta
forma indicadores da perspectiva “estratégia e operações”. O ATB é utilizado para acompanhamento de
desempenho de cada
unidade do BB, de forma que as atividades
conduzidas estejam
adequadas às metas
e objetivos estabelecidos nos documentos estratégicos.

Eixo Negócios Sustentáveis
O eixo Negócios Sustentáveis prevê a implementação de ações de apoio ao desenvolvimento sustentável. Além disso, existe o foco no ﬁnanciamento de
atividades que proporcionem a geração de renda e
trabalho, bem como a inclusão social. Outro objetivo
deste eixo está ligado ao ﬁnanciamento de atividades
e tecnologias que sejam ambientalmente adequadas.
O grande destaque deste eixo é a Estratégia Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), que objetiva
impulsionar o desenvolvimento das regiões brasileiras
por meio da mobilização de agentes econômicos, sociais e políticos para o apoio de atividades oferecendo soluções sustentáveis, inclusivas e participativas. O
DRS se sedimenta sobre o tripé da sustentabilidade: o
apoio à atividade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta, sempre observada
e respeitada a diversidade cultural.
O BB apoia atividades produtivas rurais e urbanas,
identiﬁcadas como vocações e potencialidades da região em que se insere. Com o DRS, o BB busca promover a inclusão social com o fortalecimento de ações
voltadas para o empoderamento das pessoas, organizações e comunidades.

1

Em 2006, o Banco passa
a fazer parte do Novo
Mercado
segmento
que reúne as empresas
que possuem as melhores práticas de Governança Corporativa da
BM&FBovespa.

Ainda em 2006 o BB
aderiu às diretrizes internacionais da Global
Reporting
Initiative
para construção do Relatório Anual do Banco
do Brasil.

Em outubro de 2007 o Banco do Brasil aderiu à segunda edição do
Programa Pró-Equidade de Gênero, coordenado pela Secretaria de
Políticas para as Mulheres (SPM) da Presidência da República. Em
março de 2009 o BB foi uma das 23 empresas brasileiras a receber
o selo Pró-Equidade de Gênero pelas ações empreendidas no âmbito do programa.
Em 2010, o BB conquistou pela segunda vez o Selo Pró-Equidade
de Gênero por sua participação na 3ª Edição do Programa PróEquidade de Gênero. O BB foi uma das 58 empresas brasileiras
a receber o Selo Pró-Equidade de Gênero 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. Uma das ações do BB foi a concessão da licença-maternidade de 6 meses, em março de 2009.

O Banco do Brasil é um dos membros
fundadores do Programa Brasileiro
"GHG Protocol", lançado em maio de
2008 com o objetivo de incrementar
a capacidade técnica e institucional de
empresas no gerenciamento de suas
emissões de gases de efeito estufa. O
Programa prevê a adaptação da metodologia "GHG Protocol" à realidade
brasileira e o incremento de seu uso
para cálculo e reporte.
Em 2009, o Banco do Brasil publicou
o seu primeiro inventário de emissões
de gases de efeito estufa.
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Eixo Negócios com Foco no Desenvolvimento Sustentável

Principais Temas

Oportunidades negociais – serviços e produtos financeiros com viés socioambiental – pilares atacado, varejo e governo
Desenvolvimento Regional Sustentável – DRS

Eixo Processos e Gestão
Para ser coerente com o discurso de responsabilidade socioambiental adotado é necessário que os
processos de negócio e de apoio ao negócio sejam
permeados com a visão de sustentabilidade, ou seja,
que além da eﬁcácia de natureza econômica também
seja buscada a geração de valores sociais e ambientais

na atuação do BB. É o que promove o eixo Processos e
Gestão da Agenda 21.
Os programas Qualidade de Vida no Trabalho, Programa de Reconhecimento dos Funcionários do Banco
do Brasil, Crédito Responsável, Programa de Ecoeﬁciência, entre outros são exemplos de iniciativas que
tangibilizam as políticas do banco.

Eixo Processo e Gestão
Educação para a sustentabilidade
Saúde e segurança ocupacional, qualidade de vida no trabalho
Valorização da diversidade
Ecoeficiência – performance ambiental/sistema de gestão ambiental

Principais Temas

Padrão socioambiental para fornecedores
Risco socioambiental em financiamentos e investimentos – geral
Gestão socioambiental de investimentos próprios e de terceiros
Engajamento de stakeholders
Gestão de crises e riscos
Relato socioambiental

Caring for Climate

Em 2008 o Banco do Brasil aderiu
ao Fórum Amazônia Sustentável,
grupo composto por diversas
entidades governamentais, empresariais e não-governamentais
que discute os caminhos para o
desenvolvimento sustentável no
bioma Amazônia.
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Plataforma adicional de compromissos do
Pacto Global para o Desenvolvimento Sustentável, lançada em parceria com o Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o
Conselho Empresarial Mundial. Adotada pelo
BB em setembro de 2009, tem por objetivo
auxiliar os participantes a avançar em soluções relacionadas às mudanças climáticas.

Desde 2009, quando foi criada, o BB participa da Plataforma EPC de debates, coordenada pela Fundação Getúlio Vargas.
Esta tem como proposta a construção de
um novo modelo econômico para o País,
baseado na busca do equilíbrio e em um
processo de adaptação da economia brasileira às mudanças climáticas.

Em 2010, a BB DTVM aderiu aos
Princípios para o Investimento
Responsável que consiste na aplicação de critérios socioambientais e de governança corporativa
na gestão, análise e decisão de
investimentos.

Eixo Investimento Social Privado
GRI SO1 | SO5

O eixo Investimento Social Privado realiza ações
de Cidadania Empresarial. Em 2010 os investimentos
sociais da Fundação Banco do Brasil – FBB alcançaram
R$ 118,6 milhões em iniciativas, programas e ações de
educação, geração de trabalho, renda e replicação de
tecnologias sociais. O valor investido foi prioritariamente direcionado para comunidades de agricultores
familiares, agroextrativistas, assentados, quilombolas,
indígenas e catadores de materiais recicláveis em todo
o país, em especial em regiões com baixos índices de
desenvolvimento humano e comunidades sob maior
risco de exclusão social.
Em 2010 entre as ações em curso do Banco do Brasil
e da Fundação Banco do Brasil em cidadania empresarial destacam-se:
• Projeto Voluntários BB – R$ 3,5 milhões foram destinados a apoiar 46 projetos socioambientais indicados pelos mais de 2 mil funcionários voluntários do
BB;
• Programa Aprendiz Banco do Brasil e Estágio de Estudantes – 5.534 adolescentes de baixa renda capacitados em 2010 e 9.853 estagiários em 2010 desenvolvendo atividades curriculares nas dependências do BB;

• Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – volume de recursos recorde de R$ 11,8 milhões destinados em 2010 para projetos geridos pelos Conselhos
de Direito da Criança e do Adolescente;
• Bibliotecas Rurais Arca das Letras – 203 Arcas instaladas
em 2010 em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA, beneﬁciando 16.679 famílias;
• Programa de Inclusão Digital – mais de 1,2 mil pontos
de inclusão digital instalados, 2.239 computadores
doados em 2010;
• Centros Culturais Banco do Brasil – 295.373 estudantes de escolas públicas participaram em 2010 de visitas guiadas para promoção e divulgação da cultura
por meio das mais variadas manifestações artísticas;
• Patrocínio ao Esporte – projetos sociais e ações promocionais participativas; arrecadação de alimentos
nos eventos esportivos; e escolinhas de vôlei e de tênis para comunidade local das sedes dos eventos;
• Banco de Tecnologias Sociais – 571 tecnologias sociais
certiﬁcadas em 2010;
• Programa BB Educar – mais de 2.200 mil jovens e
adultos alfabetizados;

The CEO Water Mandate

Em setembro de 2010, o Banco do Brasil
aderiu ao “The CEO Water Mandate”. A
ação vem ao encontro das ações do BB
em prol da sustentabilidade desde o
lançamento do programa Água Brasil.
A iniciativa é uma proposta da Organização das Nações Unidas para que as
empresas signatárias do pacto Global
passem a abordar a questão da água e
o gerenciamento deste recurso em suas
estratégias corporativas e assim contribuir positivamente no combate à crise
de água emergente.

Visando promover a conscientização e a mudança de atitudes em prol da
preservação e conservação dos recursos hídricos, o Banco do Brasil deﬁniu
em março de 2010 que o tema 'Água' é o principal eixo de atuação em
suas ações voltadas para a sustentabilidade. Para isso, assinou protocolo
de intenções com a Agência Nacional de Águas (ANA), a Fundação Banco do
Brasil e o WWF-Brasil para desenvolvimento do Programa Água Brasil. Serão
implementados projetos que envolvem bacias hidrográﬁcas em cada um dos
biomas brasileiro e, no meio urbano, desenvolvidas iniciativas voltadas para
o estímulo ao consumo consciente e tratamento adequado dos resíduos sólidos. O programa também vai disseminar melhores práticas agropecuárias
junto a produtores rurais, bem como favorecer a implementação de modelos
de negócios sustentáveis.

Em 2010 o Banco do Brasil aderiu aos "Princípios
de Empoderamento das Mulheres", lançados pelo
UNIFEM/ONU Mulheres e Pacto Global das Nações Unidas. O objetivo é promover o desenvolvimento de um programa de acompanhamento
da implementação destes princípios dentro das
empresas, transformando-os num instrumento
efetivo de promoção de políticas e práticas de
equidade de gênero nas empresas. O Banco do
Brasil integra um grupo de trabalho composto
por representantes de oito empresas brasileiras
pioneiras na adesão aos Princípios no país.
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• Programa AABB-Comunidade – difundindo esporte e cultura à aproximadamente 50 mil crianças e jovens atendidos anualmente.
Eixo Investimento Social Privado
Revitalização do voluntariado
Programas de estágio de estudantes e de aprendizagem

Principais Temas

Marketing esportivo e cultural
Educação financeira
Programas da Fundação Banco do Brasil

Instrumentos de Governança Corporativa
GRI 4.6 | 4.8

Diversos instrumentos balizam a postura do Banco
do Brasil em Governança Corporativa. Veja mais, abaixo:

Estatuto Social
O estatuto Social do Banco do Brasil foi aprovado
pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10
de março de 1942 e vem sendo atualizado para oferecer
condições de gestão e governança sintonizadas com o
Mercado e a sociedade. A mais recente atualização foi
aprovada em 5 de agosto de 2010 em decorrência do
aumento de capital.

Código de Ética
GRI FS15

O Código de Ética do Banco do Brasil estabelece
normas de relacionamento dos funcionários com todos os públicos com os quais o Banco se relaciona no
que se refere a produtos, serviços, práticas de relacionamento, qualidade e sigilo de informações, transparência e governança, ambiente de trabalho, liberdade
de associativismo funcional, diversidade econômica,
social e cultural e repúdio a práticas ilícitas, como suborno, extorsão, corrupção, propina, em todas as suas
formas. O Código é amplamente divulgado pelo Banco
interna e externamente.

Normas de Conduta
Regimentos Internos
Entre os instrumentos de governança corporativa
do Banco do Brasil estão os Regimentos Internos do
Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, do
Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, que estabelecem atribuições, competências e operacionalizam as
reuniões destes órgãos.

As Normas de Conduta do Banco do Brasil, com
fundamento em valores éticos superiores, estabelece
critérios e princípios que regem deveres e direitos dos
funcionários em relação ao ambiente de trabalho, ao
relacionamento interno, a conﬂitos de interesse, ao patrimônio da organização, a segurança e sigilo de informações, a presentes e favores, aos valores corporativos
e responsabilidades com públicos externos e de gestão.

Código de Governança
Carta de Princípios
O Código de Governança Corporativa do Banco do
Brasil, adotado em 2007, apresenta uma visão panorâmica e de consulta prática sobre os princípios e práticas de Governança da instituição.
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GRI FS1

O compromisso socioambiental do Banco do Brasil
está fundamentado em uma Carta de Princípios de
Responsabilidade Socioambiental com 14 itens, aprovada em 2003 pelo Conselho Diretor.

Políticas Gerais
GRI 4.8 | 4.11

Para garantir a boa governança, o Conselho de Administração é responsável pela aprovação das Políticas
do Banco. O BB possui Políticas relacionadas à Divulgação e Negociação e ao Combate à Lavagem de Dinheiro.

A Política de Negociação do Banco do Brasil normatiza o sistema de autorregulação que disciplina a
negociação com valores mobiliários de sua emissão,
por quaisquer pessoas que, em virtude de seu cargo,
função ou posição no Banco, tenham acesso a informações privilegiadas.

Política de Combate à Lavagem de Dinheiro

Políticas de Divulgação e Negociação

GRI 4.11

A Política de Divulgação do BB normatiza a publicação de Ato ou Fato Relevante, no âmbito do Banco do
Brasil e suas empresas controladas.
O Banco do Brasil pauta a divulgação de informações ao mercado, com base nas necessidades de
usuários externos para ﬁns de decisões de natureza
econômica, em aderência às exigências dos órgãos reguladores e ﬁscalizadores.

Lavagem de dinheiro é um crime e o Banco do Brasil
entende que evitá-lo é uma forma de cortar o ﬂuxo de
recursos ﬁnanceiros que alimentam atividades criminosas. As políticas do Banco do Brasil para prevenir e
combater a lavagem de dinheiro estão publicadas na
página do Banco na internet, onde constam informações sobre o que é o crime de lavagem de dinheiro,
como ele ocorre e os males que causa para a sociedade.

Evolução Acionária do Banco do Brasil (2001 a 2010)
Data Assembleia Geral
de Acionistas que
aprovou o Evento

29/11/2001

07/06/2002

Evento

Exercício do Bônus A
(31.03.01 a 02.07.01)

Conversão de PN em ON

Fator

1 bônus A = 0,56067 ações ON + 0,43933
ações PN

1PN = 1,1 ON

Classe do Ativo
Ações ON

399.197.697.867

Ações PN

312.798.007.846

Bônus B

213.591.693.924

Bônus C

355.986.156.540

Ações ON

743.275.506.498

Bônus B

213.591.693.924

Bônus C

355.986.156.540

Ações ON
23/01/2004

Grupamento

1000/1

Quantidade

743.275.506

Bônus B

213.591.542

Bônus C

355.986.440

Situação inicial (08.07.2004):
Bônus "B": 213.591.542
Bônus "C": 355.986.440
Ações ON(*): 743.275.506
(-) Aquisição de Bônus:
Bônus “B”: 197.187.709
Bônus “C”: 328.957.694
Ações ON(*): -x22/12/2004

OPA – aquisição de bônus
BeC
Subscrição privada

(+) Subscrição Privada:
Bônus “B”: -xBônus “C”: -xAções ON(*): 66.913.789
(-/+) Exercício de direito:
Bônus “B”: 410.691
Bônus “C”: -xAções ON(*): 428.120

Ações ON

810.617.415

Bônus B

15.993.142

Bônus C

27.028.746

(=) Situação final (08.09.2004):
Bônus “B”: 15.993.142
Bônus “C”: 27.028.746
Ações ON(*): 810.617.415
(*) Ações em circulação – não incluídas as ações em tesouraria.
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Data Assembleia Geral
de Acionistas que
aprovou o Evento

24/08/2006

25/04/2007

Evento

Fator

Classe do Ativo

Exercício do Bônus B

Subscrição Bônus "B": 14.699.008

Ações ON

Alteração de Capital

Aumento de Capital de R$ 304.382.324,80

Bônus B

0

Capital Social: R$ 11.912.895.138,17

Bônus C

27.028.746

01/mar

Ações ON

Desdobramento

Bônus C
24/01/2008

30/09/2008

Exercício do Bônus C

Incorporação Banco do
Estado de Santa Catarina
S.A e Bescri S.A Crédito
Imobiliário

1 Bônus = 3,131799 ações

Ações ON
Bônus C

- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para
12,13308922 ações ON do BESC;

Ações ON

- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para
12,13308922 ações PNA do BESC;

Bônus C

Quantidade
825.316.423

2.475.949.269
27.028.746
2.542.181.530
5.880.431
2.565.255.836

5.880.431

- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para
12,13308922 ações PNB do BESC; e
- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para
1.592,261627 ações ON da BESCRI.

Incorporação Banco do
Estado do Piauí S.A.

30/11/2009

Incorporação Banco Nossa 2,28873181 ações ON de emissão do BB para 1 Ações ON
Caixa S.A.
ação ON de emissão da Nossa Caixa.
Bônus C

13/04/2010

Incorporações –
Bescleasing e – Bescredi

19/05/2010

05/08/2010
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Oferta Pública de
Distribuição de Ações
Exercício do Bônus C

- 1 (uma) ação ON de emissão do BB para
4,60241693 ações ON do BEP.

Ações ON

28/11/2008

Bônus C

01 ação ON BB para 25,5461 ações ON da
Besc Leasing;

Ações ON

01 ação ON BB para 479,7168 ações ON da
Bescredi.

Bônus C

Emissão de 286 milhões de novas ações.
Cada bônus garante o direito de subscrever
3,131799 ações ordinárias nominativas.

Ações ON
Bônus C
Ações ON
Bônus C

2.568.186.485
5.880.431
2.569.860.512
5.880.431
2.569.869.551

5.880.431
2.855.869.551
5.880.431
2.860.729.247
4.328.704

Controles Corporativos
GRI 4.11

Gestão de Riscos
O gerenciamento de riscos no Conglomerado Financeiro do Banco do Brasil contempla de forma abrangente os riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional.
As atividades de gerenciamento são realizadas por estruturas específicas e especializadas, conforme objetivos, políticas, estratégias, processos e sistemas descritos
em cada um desses riscos. Não obstante as atividades
estarem focadas nos riscos de crédito, mercado, liquidez
e operacional, o Banco adota mecanismos para garantir
a suficiência de capital para cobertura de outros riscos
incorridos. Veja mais sobre a Gestão de Riscos do Banco

do Brasil no Relatório Análise do Desempenho e no site
da Unidade Relações com Investidores.

Estrutura e Processos de Gestão de Riscos
O modelo de governança de riscos adotado pelo
BB envolve estrutura de comitê e subcomitês, com a
participação de diversas áreas da Instituição, contemplando segregação de funções de negócio versus risco,
estrutura e processos definidos para gestão de riscos,
decisões em diversos níveis hierárquicos, normas claras, estrutura de alçadas e referência às melhores práticas de gestão.
Controles Corporativos
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As políticas de riscos e de crédito são determinadas
pelo Conselho de Administração do Banco. Por sua vez,
a governança de risco do Banco do Brasil, abrangendo
o Banco Múltiplo e suas Subsidiárias Integrais, é centralizada no Comitê de Risco Global (CRG), composto
pelo Conselho Diretor, tendo por ﬁnalidade principal
estabelecer as estratégias para gestão de riscos, limites globais de exposição a riscos e níveis de conformidade e alocação de capital em função dos riscos.
Visando conferir agilidade ao processo de gestão,
foram criados Subcomitês de Risco de Crédito (SRC),
de Mercado e Liquidez (SRML) e de Risco Operacional
(SRO), que decidem e/ou instrumentalizam o CRG, tendo poder decisório por delegação. Estes Subcomitês
de Riscos são compostos por Diretores Estatutários,

cujas decisões são tomadas de forma colegiada e de
acordo com as diretrizes e normas do BB.
As decisões são comunicadas às áreas intervenientes por meio de resoluções que expressam objetivamente o posicionamento tomado pela Administração,
garantindo a aplicação em todos os níveis do Banco.
A Diretoria de Gestão de Riscos (Diris), vinculada à Vicepresidência de Crédito, Controladoria e Risco Global, responde pelo gerenciamento dos riscos de mercado, liquidez,
operacional e de crédito. Esta integração proporciona sinergia de processos e especialização, contribuindo para uma
melhor alocação de capital e está aderente às diretivas
emanadas do Comitê de Basileia para Supervisão Bancária.
O processo de gestão de riscos do Banco do Brasil é
realizado em quatro etapas:

Preparação
• Fase de coleta e análise dos dados na qual são propostas medidas sobre os riscos para
discussão e deliberação nos subcomitês, e, se necessário, para posterior discussão e deliberação no Comitê de Risco Global – CRG;

Decisão
• As decisões são tomadas de forma colegiada e comunicada às áreas de aplicação;

Execução
• Implementação das decisões tomadas;

Acompanhamento/Gestão
• É o controle realizado pela Diretoria de Gestão de Risco, avaliando o cumprimento das deliberações e seus impactos na empresa e relatando essas ações ao fórum competente (subcomitê
ou CRG). O controle do processo proporciona o aprimoramento do processo de gestão.

Com o objetivo de prevenir, corrigir ou inibir fragilidades que possam gerar riscos para o BB, assim como
reduzir perdas e fortalecer a cultura de riscos, utiliza-se
como instrumento de gestão a ferramenta denominada
Recomendação Técnica de Risco (RTR), emitida às áreas
gestoras de processos ou produtos quando identiﬁcada
necessidade de adoção de ação de mitigação de perdas,
assim como para garantir o cumprimento das responsabilidades deﬁnidas nas fases de gestão de riscos.
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Risco de Mercado
Conforme previsto na Resolução 3.464, de 26.06.2007,
todas as instituições ﬁnanceiras devem implementar estrutura para gerenciamento do risco de mercado compatível com a natureza das operações, a complexidade dos
produtos e a dimensão da exposição a risco de mercado
da instituição, segregada das unidades de negociação e
da unidade executora da atividade de auditoria interna.

A Diretoria de Gestão de Riscos (Diris) é responsável pelo gerenciamento do risco de mercado e liquidez
no Banco do Brasil, com estrutura compatível com a
exposição a risco das suas operações e segregada das
unidades de negociação e da Auditoria Interna.
No processo de gerenciamento dos riscos de mercado do Banco, as posições próprias são segregadas
em Carteira de Negociação e Carteira de Não Negociação, deﬁnidas por meio de resolução emitida pelo
Comitê de Risco Global (CRG), a qual também estipula
a política para classiﬁcação de operações na Carteira
de Negociação.
As Carteiras de Negociação e de Não Negociação
são divididas em Grupos e Livros, sempre observando
os normativos internos (notas técnicas e resoluções),
aprovados pelo Subcomitê de Riscos de Mercado e de
Liquidez (SRML) e pelo Comitê de Risco Global (CRG), os
quais estabelecem os objetivos, a composição, os limites ﬁnanceiros e limites de riscos de mercado e liquidez
para cada grupo ou livro. Os principais tipos de limites
utilizados para gestão de riscos de mercado são:
• Valor em Risco (Value at Risk – VaR); e
• Estresse.
O BB utiliza métricas de estresse resultantes de simulações sobre o comportamento de suas exposições
sujeitas a riscos de mercado sob condições extremas,
tais como: crises ﬁnanceiras e choques econômicos.
Por meio dos Testes de Estresse, objetiva-se dimensionar os impactos de eventos plausíveis, mas com baixa
probabilidade de ocorrência, nos requerimentos de
capital regulatório e econômico. Os testes de estresse abrangem simulações das exposições, tanto de caráter retrospectivo, baseadas em séries históricas de
choques nos fatores de riscos de mercado, quanto de
caráter prospectivo, baseadas em projeções de cenários econômico-ﬁnanceiros.
Com o objetivo de proporcionar condições para que
seja avaliada a capacidade de absorção de perdas e
identiﬁcadas eventuais medidas para redução dos riscos, os limites globais e especíﬁcos são deﬁnidos em
formato percentual sobre o Patrimônio de Referência
(PR). No caso dos limites de VaR da Carteira de Negociação, e tendo por objetivo evidenciar o nível de risco
de mercado gerado pelas exposições e o respectivo impacto na exigência de capital para sua cobertura, são
consideradas as métricas de VaR e de VaR Estressado.
O desempenho da métrica de VaR é avaliado
mensalmente mediante a aplicação de processo de
backtesting. Esta avaliação está segregada dos proces-

sos de desenvolvimento e de utilização da métrica de
VaR. Os modelos utilizados para mensuração de riscos
de mercado estão sujeitos a processo de validação independente, cuja estrutura é segregada das áreas responsáveis pelo desenvolvimento e pela utilização dos
modelos.
Em 2010, foi feita uma revisão da estrutura de limites globais e especíﬁcos e do Programa de Testes de Estresse de Exigência de Capital para Riscos de Mercado,
ambos em linha com a Circular nº 3.478, emitida pelo
Banco Central do Brasil (BCB).

Risco de Liquidez
O Banco do Brasil mantém níveis de liquidez adequados aos compromissos da Instituição assumidos
no Brasil e no exterior, resultado da sua ampla e diversiﬁcada base de depositantes e da qualidade dos seus
ativos, da capilaridade da sua rede de dependências
externas e de acesso ao mercado internacional de capitais. O rigoroso controle do risco de liquidez está em
consonância com a Política de Risco de Mercado e de
Liquidez estabelecida para o Conglomerado, atendendo às exigências da supervisão bancária nacional e dos
demais países onde o Banco opera.
A gestão do risco de liquidez do Banco do Brasil segrega a liquidez em Reais da liquidez em Moedas Estrangeiras. Para tanto, utiliza os seguintes instrumentos:
• Mapas de Descasamento de Prazos;
• Projeções de Liquidez de Curto, Médio e Longo Prazos;
• Teste de Estresse;
• Limites de Risco de Liquidez;
• Plano de Contingência de Liquidez; e
• Teste de Potencial das Medidas de Contingência de
Liquidez.
Os instrumentos de gestão do risco de liquidez são
periodicamente monitorados e reportados aos Comitês Estratégicos da instituição.
Os Mapas de Descasamento de Prazos demonstram a expectativa dos pagamentos e recebimentos
contratados, distribuídos em intervalos de tempo
previamente deﬁnidos, e apresentados tanto sob a
perspectiva conjunta ou detalhada por indexador das
operações. A análise dos Mapas de Descasamentos de
Prazos visa apurar o ﬂuxo de caixa contratual da instituição em uma determinada data.
As Projeções de Liquidez de Curto, Médio e Longo
Prazos permitem a avaliação prospectiva do efeito do
descasamento entre captações e aplicações, com o obControles Corporativos

77

jetivo de identiﬁcar situações que possam comprometer a liquidez da Instituição, levando em consideração
tanto o seu planejamento orçamentário quanto as
condições de mercado.
Periodicamente, as Projeções de Liquidez de Curto Prazo são avaliadas sob cenários alternativos e de
estresse. Caso, em algum desses cenários, a projeção
de liquidez situar-se abaixo do nível de liquidez adotado como limite, veriﬁca-se o Potencial de Medidas
de Contingência, previamente identiﬁcadas, em prol
da recuperação da liquidez da Instituição. Ademais, o
Banco do Brasil utiliza as seguintes métricas:

O Plano de Contingência de Liquidez, por sua vez,
estabelece um conjunto de procedimentos e responsabilidades a ser adotado em situações de contingência de liquidez. Em caso de contingência de liquidez,
poderão ser adotadas uma ou mais medidas de contingência no intuito de resguardar a capacidade de pagamento da instituição. As medidas de contingência
de liquidez são mensuradas sob periodicidade mensal.
A exposição do Banco do Brasil a este risco é mínima, considerando-se a sua relevante posição ativa em
títulos públicos federais de alta liquidez.

Risco de Crédito
• Reserva de Liquidez (RL); e
• Demonstrativo de Recursos Livres (DRL).
A Reserva de Liquidez é a métrica utilizada na gestão do risco de liquidez de curto prazo, constituindo-se
no nível mínimo de ativos de alta liquidez a ser mantido pelo Banco, compatível com a exposição ao risco
decorrente das características das suas operações e
das condições de mercado. A metodologia da Reserva
de Liquidez é utilizada como parâmetro para identiﬁcação de uma contingência de liquidez e acionamento
do Plano de Contingência de Liquidez, sendo monitorada diariamente.
O indicador de Disponibilidade de Recursos Livres
(DRL), utilizado no planejamento e na execução do seu
orçamento anual, visa assegurar equilíbrio entre captação e aplicação de recursos, com ênfase nas Áreas
Comerciais, e garantir o ﬁnanciamento da liquidez.
O limite do DRL, utilizado na orientação da execução e do planejamento do orçamento de acordo com
as metas de captações e aplicações, é deﬁnido anualmente pelo Comitê de Risco Global (CRG) e seu monitoramento ocorre sob periodicidade mensal.
Diretoria de Crédito

O gerenciamento do risco de crédito do Banco é
realizado a partir dos direcionamentos estratégicos
estabelecidos pelo Conselho de Administração, materializados em diretrizes pelo Comitê de Risco Global e
Subcomitê de Risco de Crédito, pelas Diretorias de Crédito, de Reestruturação de Ativos Operacionais e Gestão de Riscos.
As exposições sujeitas ao risco de crédito são grande parte dos ativos do Banco do Brasil, razão pela qual
o gerenciamento do risco dessas exposições é fundamental para que os objetivos do Banco sejam atingidos. Seu gerenciamento é realizado por meio da estrutura do gerenciamento do risco de crédito, aprovada
pelo Conselho de Administração (CA) em consonância com a Resolução CMN 3.721/09. É composta pelo
Comitê de Risco Global (CRG), Subcomitê de Risco de
Crédito (SRC), Diretoria de Crédito (DICRE), Diretoria
de Reestruturação de Ativos Operacionais (DIRAO) e
Diretoria de Gestão de Riscos (DIRIS), cujas principais
atribuições encontram-se no quadro abaixo:

Diretoria de Reestruturação de Ativos
Operacionais
Gerir o portifólio de operações inadimplidas.

Elaborar estudos e panorama setorial.
Analisar clientes e estabelecer limites.

Desenvolver modelos e estratégias de
condução, cobrança e recuperação de
créditos problemáticos.

Analisar o risco de crédito de operações.

Gerir os canais de cobrança e recuperação.

Criar e monitorar metodologia de risco de
crédito.

Propor estratégias de ajuizamento de
dívidas aos escalões superiores.
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Diretoria de Gestão de Riscos
Controlar os limites de risco para exposições
agregadas.
Apurar o Capital Regulatório para risco de
crédito.
Apurar o Capital Econômico para risco de
crédito.
Gerenciar a carteira de crédito.

A validação e a avaliação dos processos e procedimentos da estrutura de gerenciamento do risco de
crédito são realizadas por duas áreas internas, em diferentes momentos, fato que garante a adequada segregação de funções e a independência dos trabalhos.
A Diretoria de Controles Internos – Dicoi responde pela
validação dos modelos de apuração e mensuração dos
riscos do Conglomerado Financeiro e pelo sistema
de controles internos do Banco. A Auditoria Interna –
Audit efetua avaliações periódicas nos processos de
gerenciamento do risco de crédito, com a ﬁnalidade de
veriﬁcar se estão de acordo com as orientações estratégicas, a política de crédito e as normas internas.
Além das áreas acima, a Auditoria Independente
analisa alguns processos e procedimentos de gerenciamento do risco de crédito, contribuindo para veriﬁcar se estão em conformidade com as exigências regulatórias e de acordo com as deﬁnições internas.
O Gerenciamento do Risco de Crédito envolve a Política e as Estratégias de Gestão do Risco de Crédito, os
Processos, Procedimentos Operacionais e os Sistemas
de Gerenciamento, é realizado com base nas melhores
práticas de mercado e segue as normas de supervisão
e regulação bancária. Objetiva identiﬁcar, mensurar,
controlar e mitigar o risco das exposições, contribuir
para a manutenção da solidez e da solvência do Banco
e garantir o atendimento dos interesses dos acionistas
e pode ser representada conforme ﬁgura esquematizada abaixo:
Política de
Crédito

Estratégias de
Gestão

CA

CRG

Processos de
Gerenciamento

SRC

Procedimentos
Operacionais

DICRE
DIRAO

Sistema de
Gerenciamento

DIRIS

A Política de Crédito do Banco do Brasil contém
orientações de caráter estratégico que norteiam as
ações de gerenciamento do risco de crédito no Conglomerado Financeiro. É aprovada pelo Conselho de
Administração e revisada anualmente e encontra-se
disponível para todos os funcionários.
Estruturada em quatro blocos (Aspectos Gerais, Assunção de Risco de Crédito, Cobrança e Recuperação de
Crédito e Gerenciamento do Risco de Crédito), aplicase a todos os negócios que envolvam risco de crédito e
contém entre outros tópicos:
• conceito de risco de crédito;
• segregação de funções;
• decisões colegiadas;
• apetite de risco;
• limites de risco;
• classiﬁcação de clientes;
• condições para assunção de risco;
• orientações para cobrança e recuperação de crédito;
• perda esperada, capital econômico e regulatório;
• níveis de provisão e de capital;
• testes de estresse e análise de sensibilidade; e
• planejamento de capital.
A divulgação de informações do risco de crédito
é um processo permanente e contínuo. As premissas
consideradas na seleção e divulgação das informações
são: as melhores práticas, a legislação bancária, as necessidades dos usuários, os interesses do Banco, a conﬁdencialidade e a relevância da informação.
As áreas operacionais da estrutura de gerenciamento do risco de crédito comunicam permanentemente os escalões superiores à exposição do risco para
ﬁns de acompanhamento das ações de gestão e tomada de decisão pela Alta Administração.
As áreas operacionais da estrutura de gerenciamento do risco de crédito produzem as informações
destinadas ao público externo e encaminham para
a Unidade de Relações com Investidores (URI). A URI,
como prática de governança transparente, divulga
essas informações para o mercado, permitindo aos investidores e partes interessadas acompanhar as ações
de gerenciamento de risco e a evolução do risco de crédito e comprovar a suﬁciência de capital do Banco para
cobertura de todos os riscos assumidos.

Níveis Estratégicos
Nível Operacional
Nível Tático
Estrutura de Gerenciamento
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A mensuração do risco de crédito é realizada por
meio de diversas medidas: inadimplência, atraso, qualidade da carteira, provisão para devedores duvidosos,
concentração, perda esperada e exigência de capital
regulatório e econômico, entre outras.
A utilização de instrumentos mitigadores do risco
de crédito está declarada na Política de Crédito, presente nas decisões estratégicas e formalizada nas normas de crédito, atingindo todos os níveis da organização e abrangendo todas as etapas do gerenciamento
do risco de crédito.
Em 2010, o Banco aprimorou e consolidou seu processo de acompanhamento e monitoramento da gestão de capital, com a criação de um fórum especíﬁco
no qual são avaliados os potenciais impactos das alterações nos ambientes mercadológico e regulatório
sobre as projeções realizadas, as decisões estratégicas
e seus desdobramentos, com foco na otimização da
gestão e adequação da exposição a risco.
Além disso, o BB deu continuidade à consolidação
da abordagem padronizada simpliﬁcada de Basileia II,
bem como ao processo de preparação para adoção de
modelos avançados. Em relação ao Pilar III do acordo
de Basileia II, relacionado à transparência na divulgação de informações ao mercado, foram implementadas ações no decorrer de 2010 de forma a deixar o BB

Diretoria de Gestão de Riscos
Normas e políticas de Risco Operacional.

aderente aos requisitos do Novo Acordo, bem como
à Circular Bacen nº 3.477/2009, que trata do mesmo
tema. Para conhecer as políticas de gestão de riscos do
Banco do Brasil, acesse bb.com.br/ri.

Risco Operacional
Para gerenciar o risco operacional, o Banco do Brasil
monitora as perdas operacionais utilizando-se de base
de dados interna sistematizada, limites de exposição e
indicadores-chave de risco, além de matrizes de riscos
para avaliar serviços terceirizados relevantes.
Em atendimento ao Artigo 4º da Resolução CMN
3.380/06, deﬁniu-se que a estrutura de gerenciamento do risco operacional no Banco do Brasil é composta
pela Diretoria de Gestão de Riscos (DIRIS), Diretoria de
Controles Internos (DICOI) e Diretoria de Gestão da
Segurança (DIGES), sendo o Conselho de Administração (CA) responsável pelas informações divulgadas. O
Diretor de Gestão de Riscos, por meio de indicação do
Conselho de Administração, é o responsável perante o
Banco Central do Brasil (Bacen), pelo gerenciamento
do risco operacional do Banco do Brasil.
O quadro abaixo apresenta as principais responsabilidades das áreas que compõem a estrutura de gerenciamento do risco operacional.

Diretoria de Controles Internos
Compliance, falhas em processo e negócios.

Estabelecimento e controle dos limites de RO.

Suporte para áreas gestoras de produtos e
serviços.

Estabelecimento e controle de ICR.

Backtesting.

Modelos e metodologias de alocação de capital
para RO.

Política de conformidade.

Mensuração de Risco Operacional.
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Diretoria de Gestão da
Segurança
Governança de segurança
corporativa.

Políticas, metodologias, normas
e planos relativos a seguranças,
fraudes, lavagem de dinheiro e
continuidade de negócios.

A Auditoria Interna é responsável pela veriﬁcação
do gerenciamento de risco operacional e do funcionamento de sua estrutura. Ressalta-se que o processo de
análise do risco operacional é avaliado por auditoria
externa, sendo seus resultados submetidos aos Conselhos Diretor, Fiscal e de Administração.

Para garantir efetividade ao gerenciamento do risco operacional no BB, bem como assegurar a realização
das funções pelas áreas responsáveis, deﬁniu-se cinco
fases de gestão. As principais atividades vinculadas a
cada fase estão sintetizadas no quadro abaixo:

Fase de Gestão

Síntese das Atividades

Identificação

Determinação das fragilidades nos processos do Banco e nos serviços relevantes executados por terceiros, bem como
identificação dos eventos de perda associados aos mesmos.

Avaliação e mensuração

Proposição de Limites de Exposição e Indicadores-Chave de Risco (ICR), captura dos eventos de perda e cálculo do
capital a ser alocado para risco operacional.

Mitigação

Desenvolvimento de mecanismos e planos de ação para mitigação dos riscos operacionais identificados e elaboração
de planos de continuidade de negócios.

Controle

Acompanhamento das ações de mitigação; proposição, implementação e acompanhamento das ações de controle;
apuração do nível de conformidade dos processos; realização de backtesting.

Monitoramento

Monitoramento dos eventos de perda operacional, do comportamento dos Indicadores-Chave de Risco (ICR), dos
limites de exposição, bem como da existência de controles internos e de planos de continuidade de negócios.

As atividades vinculadas a cada fase têm responsabilidades pré-deﬁnidas, de forma individual ou conjunta, envolvendo os gestores de produtos e serviços e
as Diretorias de Gestão de Riscos, Controles Internos e
Gestão da Segurança.
A Política de Risco Operacional aprovada e revisada anualmente pelo Conselho de Administração (CA)
contém orientações às áreas do Banco, que visam a
garantia da efetividade do modelo de gestão do risco
operacional, em linha com o preconizado em Basileia II
e com os requisitos da Resolução CMN 3.380/06.
O Banco do Brasil tem por objetivo fazer a gestão
de seus riscos operacionais de forma conservadora, segregando as funções de gestão de riscos e de negócios.
Para tal, o Banco adota as melhores práticas em gestão
de riscos, respeitadas as normas e diretrizes de supervisão e de regulação bancária.
As áreas gestoras de processos, produtos e serviços,
com base nas causas apontadas na etapa de identiﬁcação do risco operacional e nas decisões emanadas
pelo Subcomitê de Risco Operacional (SRO) e/ou Comitê de Risco Global (CRG), devem elaborar planos de
ação e identiﬁcar instrumentos para a mitigação do
risco operacional.
São reportados, mensalmente, aos membros do Comitê de Risco Global (CRG) e Subcomitê de Risco Operacional (SRO), informações de perdas operacionais,
Indicadores-chave de Risco, avaliações qualitativas e
quantitativas e limites globais e especíﬁcos.
O atual Planejamento Estratégico do Banco, composto pelo Plano de Longo Prazo 2010-2014 e o Plano
Diretor 2010-2011, aprovado pelo Conselho de Admi-

nistração (CA), insere na dimensão processos internos
à questão do risco operacional, tendo por objetivo a
redução de suas perdas, mensurada por meio do indicador Limite Global de Perdas Operacionais.
A Resolução CMN 3.490/07 determinou a inclusão
da Parcela de Risco Operacional (POPR) no cálculo do
Patrimônio de Referência Exigido (PRE). Por meio da
Circular 3.383/08 e das Cartas-Circulares 3.315/08 e
3.316/08, o Banco Central do Brasil deﬁniu os procedimentos para o cálculo da parcela POPR e a composição
do Indicador de Exposição ao Risco Operacional (IE).
Em relação às abordagens de mensuração, o Bacen,
por meio da Circular 3.383/08, faculta às instituições
ﬁnanceiras, o cálculo da parcela POPR com base em
uma das seguintes abordagens: Indicador Básico, Padronizada Alternativa e Padronizada Alternativa Simpliﬁcada. O BB decidiu alocar capital para risco operacional sob a Abordagem Padronizada Alternativa, a
mais soﬁsticada das três abordagens.
Atualmente, com o objetivo de estar qualiﬁcado à
utilização do modelo avançado para mensuração do
risco operacional, o Banco do Brasil tem concentrado
esforços na gestão de seus riscos operacionais, apoiado na utilização dos quatro elementos essenciais para
atingir um padrão de solidez desejado: base de dados
interna, dados externos, análise de cenários e os fatores que reﬂetem o ambiente de negócios e os controles internos do Banco (BEICF – Business Environment
and Internal Control Factors).
Em 2010, o BB implementou limites especíﬁcos para
perdas operacionais relacionadas a “Problemas Trabalhistas”, “Falhas nos Negócios”, “Falhas em Processos”,
Controles Corporativos

81

“Fraudes e Roubos Externos” e “Fraudes Internas”,
com o objetivo de obter maior agilidade na proposição de ações de mitigação. Destacam-se os trabalhos
de adequação às orientações divulgadas pelo Bacen
no Comunicado 19.217, de 24.12.2009, que envolvem a
utilização de quatro elementos essenciais no modelo
interno de mensuração do risco operacional.
No que se refere à Base de Dados Externos, em 2010
o Banco se ﬁliou à “Operational Riskdata eXchange Association – ORX”, consórcio de intercâmbio de dados
externos de perdas operacionais. Essas informações
são úteis nos processos de mensuração, seja como
complemento da base de dados interna ou para estimar perdas imprevistas de alta severidade, compondo
assim o cálculo de alocação de capital na abordagem
avançada. Para que a gestão permita a comparabilidade com outras instituições e análise da necessidade de
adoção de ações de mitigação.

Risco de Imagem
O Banco do Brasil desenvolveu metodologia própria para a gestão do risco de imagem, que está em
processo de implantação. A metodologia se traduz
na identiﬁcação e deﬁnição de indicadores de risco,
na avaliação da exposição ﬁnanceira ao risco e todos
os efeitos potencialmente decorrentes dessa medida
(Dow Jones, Basileia Avançado etc).

Risco Socioambiental
GRI 4.11

GRI FS2 | FS9

Para monitoramento dos riscos socioambientais
associados aos negócios e operações, o Banco do Brasil instituiu responsabilidade normativa à Diretoria de
Crédito com assessoramento da Unidade Desenvolvimento Sustentável. Esta, por sua vez, conta com uma
Gerência Executiva responsável pela gestão estratégica dos assuntos relacionados à postura de Responsabilidade Socioambiental do BB, subordinada à Vicepresidência de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento
Sustentável. Em suas análises, o BB considera aspectos
socioambientais relacionados aos riscos legal, operacional, de imagem, de crédito e de conjuntura. Fundamenta-se, principalmente, no que estabelece a legislação aplicável, nos compromissos assumidos como
Protocolo Verde, Princípios do Equador e Pacto pela
Erradicação do Trabalho Escravo.
Além dos Princípios do Equador, a partir de 2005 foi
implementada a adoção de critérios socioambientais na
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avaliação do estudo de limite de crédito de empresas e
de projetos de investimento. Atualmente tais procedimentos são aplicados a empresas com Receita Operacional Líquida (ROL) atual ou prevista/projetada superior
a R$ 50 milhões e a projetos de investimento com valor
ﬁnanciado pelo BB igual ou superior a R$ 2,5 milhões.
Em 2008, o Banco passou a adotar as exigências
contidas na Resolução CMN 3.545, que estabeleceu
condicionantes, para ﬁns de ﬁnanciamento agropecuário, no Bioma Amazônia. Também são aplicados questionários que contém aspectos socioambientais aos
que requisitam o crédito. Estes questionários são preenchidos pelos analistas dos projetos de investimento.
O Banco do Brasil proíbe também operações destinadas a ﬁnanciar atividades que não disponham de
autorização formal do órgão competente. Incluemse nesta situação desmatamento, destoca ou custeio
agropecuário, visando a incorporação de novas áreas
no processo produtivo; comercialização de produtos
extrativos de origem vegetal e pescado in natura; operações de investimento em atividades que requerem
recursos ambientais ou empreendimentos capazes de
causar degradação ambiental; operações de investimento em atividades que requerem o Estudo Prévio
de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto
ao Meio Ambiente (RIMA); operações de investimento
em atividades que se utilizam de recursos hídricos, inclusive agricultura irrigada – outorga de água.
O Banco do Brasil adota o procedimento de exigir auditorias de conformidade socioambiental para empreendimentos categorizados como Project Finance e cuja análise
de risco socioambiental realizada pela área responsável do
Banco aponte o risco, dependendo do projeto. A auditoria
cobre as exigências aplicáveis à gestão de saúde, segurança e medicina do trabalho, com base na legislação existente no Ministério do Trabalho e Emprego, as condicionantes
das licenças ambientais e a implementação do Plano Básico Ambiental para compensação e mitigação de impactos
sociais e ambientais, bem como os critérios dos Princípios
do Equador, caso sejam mais exigentes que a lei. Com base
nos relatórios de auditoria socioambiental, o BB aprova ou
não a liberação dos recursos para o empreendedor.

Risco Legal
Para reduzir ocorrências de risco legal, o Banco do
Brasil conta com Diretoria Jurídica que realiza advocacia
consultiva, preventiva e contenciosa, no contexto da estratégia corporativa e com foco especíﬁco em cada área
de negócio. O fornecimento regular de informações internas aos gestores de produtos e serviços que possibili-

tem análise de tendências e alinhamento de estratégias
também é relevante para a mitigação de riscos legais.

Multas
GRI PR4 | PR9 | SO8

O Banco do Brasil pagou o montante de R$ 9,9 milhões em multas resultantes de não conformidade
com leis e regulamentos em 2010. Ainda no ano, foram
computados 17 casos de não conformidade com regulamentos e códigos voluntários relacionados, além do
valor de R$ 58,8 mil referente a multas por não conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e ao uso de produtos e serviços.

Com esta dinâmica, o Banco do Brasil busca garantir
que seus produtos e serviços sejam conduzidos de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis às exigências
da supervisão bancária, às políticas e procedimentos internos e as expectativas legítimas da sociedade.
Nos processos de criação e lançamento de novos
produtos e serviços do BB, é utilizado o Controle e Avaliação de Riscos e Produtos, Serviços e Canais de Atendimento – CARPS. Esta é uma ferramenta desenvolvida
para garantir que a qualidade e conformidade de produtos, serviços e canais de atendimento do Banco sejam avaliados durante todo o processo de lançamento
ou aprimoramento de produtos, que está consolidado
e tem mostrado importante diferencial de mercado se
considerados critérios como posicionamento, riscos,
conformidade e eﬁciência operacional.

Controles Internos
GRI FS15

A formulação das políticas de Controles Internos e
de Conformidade para todo o Conglomerado Financeiro é de responsabilidade da Diretoria de Controles
Internos, que prospecta e desenvolve metodologias e
instrumentos utilizados na Identiﬁcação, Mitigação,
Controle e Monitoramento do Risco Operacional e
assessora a identiﬁcação dos riscos e fragilidades dos
processos no Conglomerado Financeiro.
Por meio das 16 Gerências Regionais de Controles
Internos (GECOIS), os processos mais relevantes operacionalizados em todas as unidades da rede de distribuição, inclusive as unidades de apoio do Banco, tais
como cadastro, limites e operações de crédito, abertura de contas corrente e prevenção e combate à lavagem de dinheiro são monitorados e avaliados.
A veriﬁcação baseia-se em normas e regulamentos
e busca identiﬁcar eventuais desvios para a adoção de
ações corretivas. O resultado das veriﬁcações é utilizado para classiﬁcação (ranqueamento) das agências e
demais unidades em relação ao nível de conformidade
observado na operacionalização dos processos avaliados e como ferramenta de gestão para melhoria contínua desses processos.
Práticas consagradas internacionalmente, como,
por exemplo, aquelas decorrentes das exigências da
lei norte-americana Sarbanes-Oxley, norteiam as atividades de controles internos desenvolvidas pelo BB.
A atuação com foco em controles internos nas demais
empresas do Conglomerado vem sendo realizada por
meio da estrutura de governança corporativa daquelas
companhias, em conformidade com a legislação vigente.

Fortalecimento do Processo de Divulgação de Informações ao Mercado
GRI 4.9

Para atendimento pelo Banco do Brasil da nova regulação do mercado de capitais brasileiro, vigente a
partir da Instrução CVM 480/09 e, também, fortalecer
a divulgação de relatórios ao mercado, o Banco do Brasil implementou, no 2º semestre de 2010, um modelo
de responsabilização dos administradores (Certiﬁcação em Cascata) no repasse de informações para compor o Formulário de Referência e as Demonstrações Financeiras consolidadas. Por este modelo, os executivos
assinam declarações de que as informações repassadas são verdadeiras, completas, precisas e não contém
dados e/ou citações que possam induzir o investidor
a erro. Asseguram também a existência de controles
internos que permitem garantir a eﬁciência, precisão
e conﬁabilidade dessas informações.
Complementando o novo modelo de responsabilização, o Banco do Brasil estabeleceu novos critérios de
padronização de procedimentos de geração, consolidação e divulgação de relatórios ao mercado, que devem
ser observados pelas áreas envolvidas nesse processo,
possibilitando que as informações disponíveis ao mercado sejam cada vez mais conﬁáveis e transparentes.

Validação dos Modelos de Risco
A validação é um processo que permite a utilização,
de maneira independente, de modelos internos para
apuração dos riscos de mercado, crédito, operacional
e deﬁnir o capital a ser alocado para fazer frente a esControles Corporativos
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ses riscos, a partir de permissão do Banco Central. Esse
processo deve ser realizado periodicamente ou caso
ocorram alterações relevantes que possam acarretar
impactos nos cálculos realizados.
No Banco do Brasil, o processo de validação dos modelos de risco é responsabilidade da Diretoria de Controles Internos, que deve atestar ao Banco Central que
os sistemas, dados, infraestrutura tecnológica e modelos utilizados para a gestão de riscos estão adequados
e permitem o cálculo e alocação correta do capital regulatório. A metodologia de validação está pautada na
replicação dos cálculos realizados pelos modelos utilizados na apuração de risco, e na sua comparação com
os valores extraídos de amostras obtidas nos sistemas
de gestão de risco do Banco.
Testes de aderência (backtests) nos modelos de
mensuração de risco para veriﬁcar se seus resultados
são suﬁcientemente acurados fazem parte do processo
de validação. Os resultados da validação de modelos de
risco são periodicamente debatidos com os gestores em
fóruns técnicos, sendo posteriormente apresentados
aos subcomitês de risco do Banco do Brasil, objetivando
a implementação de eventuais ajustes aos mesmos, visando sua efetiva utilização no processo de gestão.
A implementação desta sistemática contribui para a
melhoria do processo de gestão de riscos do Banco do Brasil, permitindo adequada alocação do capital regulatório.

Gestão da Segurança
GRI PR3

GRI 4.13

Para manter-se à frente em questões de segurança
que visam a prevenção e o combate a fraudes eletrônicas, o Banco do Brasil revê permanentemente seus
processos internos, especialmente aqueles que dizem
respeito à identiﬁcação e autenticação de clientes para
uso dos canais de atendimento (Internet Banking, Mobile Banking, Caixas Eletrônicos, Telefone etc.), e no
resguardo do sigilo das informações e transações realizadas, para evitar roubo de identidade.
A segurança nos canais de atendimento baseia-se
no uso de credenciais de acesso (dados pessoais mais
senhas ou dispositivos cadastrados), associadas à utilização de regras de segurança, como por exemplo a
aplicação de limites especíﬁcos de valores para transações, além do monitoramento on-line do sistema,
exercido em caráter ininterrupto.
Para manter elevado o nível de segurança, o BB tem
em curso projetos importantes, com o uso de tecnologias de ponta como identiﬁcação biométrica para
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autenticação de clientes nos caixas eletrônicos (TAA),
a implementação de inteligência artiﬁcial nos processos de monitoramento de transações ﬁnanceiras e a
distribuição de dispositivos do tipo Token, para assinatura digital de usuários e realização de transações
ﬁnanceiras no canal Internet.
Em 2010, o Banco do Brasil iniciou a implantação
de um novo modelo de Governança de TI, adequado
às necessidades presentes e futuras da Organização. O
conceito adotado é o proposto pela ITGI (Information
Technology Governance Institute – Instituto de Governança de Tecnologia da Informação).
Relativamente à prevenção e combate às tentativas
de fraude, o BB disponibiliza em sua rede de agências
e em seu site, informações e soluções de segurança e
oferece a opção de Perguntas Frequentes com relação à
utilização e segurança dos canais de atendimento. Além
disso, o portal do BB na internet conta com Módulo de
Segurança que atua como blindagem do computador
na execução de transações ﬁnanceiras. Materiais informativos aos clientes a respeito de utilização segura
de terminais de autoatendimento são disponibilizados
nas agências e o cliente conta, ainda, com Suporte Técnico que monitora atividades fora do padrão.
Ainda no sentido de reforçar a prevenção de combate a fraudes, o Banco do Brasil participa do Projeto
Tentáculos, ﬁrmado recentemente em parceria com o
Departamento de Polícia Federal, por meio da Febraban, que prevê o intercâmbio de informações relativas a fraudes, entre as instituições bancárias do país e
aquele órgão. Essa iniciativa, além de trazer benefícios
ﬁnanceiros para as instituições e seus clientes, deverá
apresentar resultados favoráveis à sociedade em geral,
uma vez que contribuirá para a intensiﬁcação de ações
de combate ao crime organizado.

Gestão da Continuidade de Negócios – GCN
A Gestão da Continuidade de Negócios (GCN) no
BB visa manter sempre operacionais os serviços essenciais ao funcionamento dos seus negócios, mesmo
diante de cenários de interrupção de processos ou de
crise corporativa, o que contribui para o fortalecimento da imagem de solidez da Empresa, além de cumprir
as exigências do Banco Central do Brasil e de outros órgãos reguladores no âmbito nacional e internacional.
Em 2010, o Banco do Brasil consolidou o processo de
GCN nas suas unidades no Brasil e no Exterior, por meio
do desenvolvimento e implementação de estratégias de
continuidade e contingência que visam proteger pessoas,
os ambientes de negócios, a tecnologia da informação, a

guarda de valores, entre outros,
em casos de crises ou desastres
e catástrofes ambientais, favorecendo o retorno à normalidade
e à retomada dos negócios nas
comunidades atingidas.

Segurança de Ambientes
GRI PR1

Por ser responsável pela custódia, saneamento e suprimento de numerário em nome do Banco Central, o Banco do Brasil investe permanentemente na segurança dos
ambientes de negócios (agências e salas de autoatendimento) e na manutenção da infraestrutura da sua rede de
tesourarias.
Assim, em 2010, foram investidos R$ 16,8 milhões na
modernização e substituição de dispositivos de segurança
para as agências e R$ 6,4 milhões nas tesourarias regionais. Além disso, foi iniciada a implementação da Central
de Segurança do Banco do Brasil com o objetivo de gerir,
de forma integrada e em tempo real, todos os dispositivos
de segurança das dependências.

Segurança da Informação
A Política de Segurança da Informação do Banco do
Brasil, aprovada pelo Conselho de Administração, apresenta as principais diretrizes para gerir a segurança da informação na forma de políticas, processos, procedimentos,
estruturas organizacionais, programas informatizados e
equipamentos, em conformidade com os requisitos do negócio e com as leis e regulamentações vigentes. Assim, a
política declara o comprometimento da alta direção com
a segurança da informação.
Os controles selecionados estão alinhados aos objetivos de negócio da Companhia e atendem às melhores
práticas de mercado e aos padrões internacionais relativos
à segurança da informação. A gestão da segurança da informação no BB é orientada para os seguintes objetivos:
• Implementação de soluções de segurança da informação que reduzam perdas em negócios e processos;
• Ampliação e fortalecimento do relacionamento estratégico com parceiros e órgãos reguladores;
• Fortalecimento da cultura de segurança da informação;
• Desenvolvimento de soluções que atendam às relações
custo, benefício, disponibilidade e segurança;
• Alcance do nível de excelência em racionalização, integração e automatização de processos de segurança da
informação.

Em 2010, o Banco ampliou e aprimorou sua infraestrutura tecnológica e promoveu a capacitação de seus colaboradores em relação à segurança da informação. Ainda,
deu início à utilização de cartões inteligentes com certiﬁcado digital padrão ICP-Brasil, para acesso de seus funcionários à rede corporativa e aos aplicativos internos.
O Banco do Brasil integra o Comitê Gestor da ICP-Brasil,
representando a Febraban.

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro
GRI SO2

Mais do que uma obrigação legal, prevenir e combater o crime de lavagem de dinheiro para o Banco do Brasil
é uma responsabilidade social e um compromisso com o
país. Assim, durante o ano de 2010, foram aprimoradas as
normas e os procedimentos instituídos no Banco para prevenção e combate à lavagem de dinheiro, tendo como referência a legislação vigente, os princípios internacionais e
as melhores práticas de mercado.
Para viabilizar a detecção, análise e comunicação de indícios de crime de lavagem de dinheiro, todas as agências
do Banco do Brasil, no país, utilizam um sistema automatizado especialmente desenvolvido para o monitoramento.
O Banco mantém ainda programa para capacitação dos funcionários nestes temas por meio de cursos presenciais e à distância; seminários, palestras e
workshops; disponibiliza uma Cartilha de Prevenção
e Combate à Lavagem de Dinheiro no Portal da Universidade Banco do Brasil (UniBB); realiza certiﬁcação
interna de conhecimentos sobre Prevenção e Combate
à Lavagem de Dinheiro com o selo ENCCLA, conferido
pelo Ministério da Justiça, e divulga matérias sobre o
tema nos canais de comunicação interna.
Externamente, o Banco do Brasil contribui com o
Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem
de Dinheiro por meio de ações como:
• Cooperação com o Ministério da Justiça para manutenção e disseminação das práticas do Laboratório de
Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro – LAB-LD;
• Participação nas reuniões de elaboração e implementação da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Enccla;
• Cooperação com o Coaf – Conselho de Controle de
Atividades Financeiras; e
• Realização de palestras para órgãos externos que
atuam no combate à lavagem de dinheiro.

Controles Corporativos
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Investimentos

Introdução

Ativos Intangíveis não Contábeis

Em 2010 o Banco do Brasil fez investimentos totais
de R$ 2,3 bilhões, sendo:
• Investimentos estratégicos, incluindo Capital Humano (R$ 118,1 milhões com programas de educação,
treinamento e capacitação) e Marketing (R$ 468 milhões com publicidade, propaganda e patrocínios) –
total: R$ 586,1 milhões;
• Investimentos de manutenção, incluindo expansão e
adequação da rede de atendimento, infraestrutura física,
remota e de bens, segurança da informação, física e patrimonial e tecnologia da informação: R$ 1,7 bilhão.

Capital Humano
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Competência técnica, qualiﬁcação proﬁssional e
comprometimento com os valores do Banco são as características que diferenciam o quadro de pessoal do
Banco do Brasil. Como um dos maiores empregadores
do País, o Banco procura manter seus funcionários motivados, garantindo-lhes oportunidades de desenvolvimento e de crescimento proﬁssional.

Como resultado da qualidade de
seu ambiente interno, em 2010, o BB
foi premiado como uma das melhores entre as maiores empresas para
se trabalhar no Brasil, segundo pesquisa realizada pela Great Place to
Work (GPTW), e conquistou pela segunda vez consecutiva o Selo Pró-Equidade de Gênero, concedido pelo
Governo Federal. Esses prêmios são uma forma de
reconhecer a Empresa pela implantação de práticas
de gestão de pessoas que favorecem a satisfação no
trabalho e estimulam a equidade de gênero.
O Banco possui também, desde 2005, o Programa de
Ascensão Proﬁssional na Rede de Agências, que identiﬁca os funcionários de acordo com suas qualiﬁcações
para ocuparem comissões gerenciais, dando clareza aos
critérios de crescimento proﬁssional adotados.
Em 2010 foi realizada reestruturação na Vice-Presidência de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável, com a ampliação da Rede de Gerências Regionais de Gestão de Pessoas (Gepes). Com essa iniciativa,
cada estado brasileiro passou a contar com pelo menos
uma dessas unidades. Elas são responsáveis pela execução e operacionalização das políticas e estratégias
em Gestão de Pessoas, de relações com funcionários e
entidades patrocinadas, bem como de responsabilidade
socioambiental e cidadania empresarial.
Neste ano, o Banco do Brasil investiu R$ 118,1 milhões em capacitação de sua equipe de proﬁssionais,
com um total de 8.592.756 horas de treinamento, ou
seja, média de 78,81 horas por funcionário. Se forem
consideradas as horas referentes à educação superior,
as horas de capacitação atingem 13.552.147, ou seja,
média de 124,30 horas por funcionário.
Faz parte do acordo de trabalho das diversas áreas
do Banco o cumprimento de uma carga horária mínima de 30 horas de treinamento por funcionário, incentivando o aprendizado contínuo e a renovação perene
do conhecimento.

Vale ressaltar que, por se tratar de empresa com capital majoritariamente estatal, o Banco do Brasil realiza
seleções públicas por meio de provas de conhecimentos
gerais e especíﬁcos para a contratação de novos funcionários. Esta metodologia garante a contratação de funcionários de elevado grau de conhecimento, além de prezar pela transparência nas contratações. Os editais são
divulgados pelos sites da Organização e pela imprensa,
assim como os resultados do processo de seleção. Foram
realizadas 2 seleções externas em 2010, com 215.361 inscritos e 33.440 aprovados para compor cadastro.

Marca
Em um ambiente altamente competitivo como é a indústria ﬁnanceira, um dos diferenciais de mercado é o relacionamento entre seus públicos e a marca da empresa.
Ao longo dos 202 anos de existência da organização,
a marca Banco do Brasil evoluiu e é hoje uma das mais
conhecidas e valiosas do país. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, o Banco do Brasil é a instituição ﬁnanceira mais lembrada pelos brasileiros pelo
19º ano consecutivo (Prêmio Datafolha 2010). A marca
BB representa os atributos da empresa mais valorizados por seus clientes como solidez, conﬁança, segurança, modernidade e credibilidade – além de representar
todos os valores relacionados ao país e aos brasileiros.

Gestão da Marca
Reforçar e preservar a marca Banco do Brasil por
meio de um programa de gestão da marca que inclui
padrões rígidos de identidade visual é parte do contexto estratégico do Banco do Brasil.
A gestão da marca inclui políticas de proteção e uso
da marca em agências, subagências, escritórios, terminais de autoatendimento e outros pontos de contato
e atendimento público; nos diversos sites de internet;
em materiais impressos, eletrônicos e em toda a comunicação do Banco.
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Publicidade
GRI SO8 | PR6 | PR7

Em 2010, as campanhas publicitárias do Banco do
Brasil objetivaram fortalecer o seu posicionamento de
marca, demonstrando as soluções para seus diversos
públicos de relacionamento e o papel diferenciado do
Banco no apoio ao desenvolvimento do país, a partir do
conceito " É do Brasil" e o slogan "Todo Seu".
O lançamento desse conceito ocorreu no início do ano
com a campanha "2010 é do Brasil", a qual incentivava
os brasileiros a tirarem seus planos do papel , em vista
do momento altamente positivo da economia brasileira
e objetivava, também, associar a imagem do Banco com
o esporte e a torcida brasileira, que naquele momento, já
se preparava para a Copa do Mundo.
Com o mote “Esse resultado é do Brasil. É todo seu”,
foi realizada campanha para divulgação de um dos melhores resultados ﬁnanceiros da história do Banco, reforçando que o Banco do Brasil é o único que reinveste a
maior parte do seu lucro no próprio país.
Com relação à publicidade, o BB, em conformidade
com a Lei 11.800/2008 parágrafo único do art. 33 do Có-
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digo de Defesa do Consumidor, não veicula nas esperas
telefônicas, desde 2008, mensagens sobre seus produtos
e serviços. Todas as ações de publicidade institucional
passam pela supervisão da Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República, conforme Decreto
4.799, de 04.08.2003.
Nas campanhas publicitárias são divulgados os telefones da Central de Atendimento BB, do Serviço de
Atendimento ao Consumidor (SAC) e da Ouvidoria BB
nos leiautes publicitários, a ﬁm de atender ao DecretoLei 6.523, de 31.07.2008 e a Resolução CMN 3.477, de
26.07.2007, que dispõem sobre a divulgação do telefone
do SAC e a instituição de componente organizacional de
ouvidoria pelas instituições ﬁnanceiras, respectivamente.
Neste mesmo ano, não foram relatados casos de não
conformidade a regulamentos ou códigos voluntários relativos à comunicação e marketing.

Promoção e Patrocínio
Anualmente, o Banco do Brasil publica edital para seleção pública de projetos a serem patrocinados no ano
seguinte, operando com transparência, democratização
de acesso e regionalização dos recursos investidos. Em
2010, foram recebidas 7.297 inscrições e pré-selecionados
968 projetos; projetos destinados à programação dos
Centros Culturais Banco do Brasil – CCBB são objeto de
seleção especíﬁca.
A participação em feiras de agronegócios, salões imobiliários, fóruns, congressos e seminários técnicos, além
da realização de reuniões e eventos de relacionamento
com acionistas, investidores e clientes são outras ferramentas de suporte à atuação mercadológica do Banco
do Brasil.
Em 2010, o Banco do Brasil patrocinou/promoveu
mais de 3.000 eventos em todos os estados brasileiros
e no exterior.
Os patrocínios do Banco do Brasil objetivam não apenas a promoção dos negócios, produtos e serviços, mas
também o apoio ao desenvolvimento socioambiental,
cultural, esportivo e econômico do país.
O retorno sobre o investimento dos patrocínios é apurado de acordo com a natureza dos projetos e os resultados são utilizados para subsidiar a análise de patrocínios
futuros, de forma a assegurar o melhor custo x benefício
para a empresa e para a sociedade.

Patrocínios a Eventos de Responsabilidade
Socioambiental
Alinhado à sua política de patrocínio, o Banco do Brasil apoia eventos que têm como objetivo contribuir para
o fortalecimento do movimento de Responsabilidade
Social Corporativa (RSC). Entre os eventos patrocinados
estão o Fórum Social Mundial, o III Fórum Internacional
de Comunicação e Sustentabilidade, Prêmio Objetivos do
Milênio, Semana da Valorização da Pessoa com Deﬁciência, o Troféu Raça Negra, a Conferência Nacional da Educação e a Conferência Internacional Ethos (desde 2004).

Cultura
O Banco do Brasil é um dos mais importantes patrocinadores e investidores em cultura do país. Por meio
do programa de patrocínios, das atividades dos Centros
Culturais e de iniciativas da Fundação Banco do Brasil, a
Instituição foca mais em investimentos relacionados às
artes plásticas e audiovisuais porque, além do caráter
educativo, estas atividades despertam vocações e geram
emprego e renda. Em cultura, foram investidos 41,2 milhões em 2010.
Centros Culturais
Há 20 anos, o Banco do Brasil criava o primeiro Centro
Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e é por meio
de seus Centros Culturais, também localizados nas cida-
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des de Brasília, São Paulo e, em breve, Belo Horizonte, que
o Banco do Brasil continua patrocinando suas principais
ações culturais, nas áreas de artes plásticas, artes cênicas,
música, cinema, palestras, debates e programas educativos. Artistas e eventos nacionais e internacionais compõem anualmente a programação que prima pela diversidade de manifestações de gêneros, estilos, mesclando
a arte contemporânea com a riqueza histórica brasileira
e de outras culturas.
Em 20 anos de atuação, os CCBB acumularam um público comparável aos maiores museus do mundo. Apenas
em 2010, receberam mais de 4,3 milhões de visitantes,
com 1.085 apresentações de música, dança, teatro, entre
outros. Com atividades gratuitas ou a preços populares,
eventos voltados a pessoas com deﬁciência e um amplo
programa educativo, a acessibilidade e a democratização
da cultura têm sido uma das diretrizes de atuação dos
Centros Culturais Banco do Brasil.
Um exemplo de projeto cultural voltado para a inclusão social é o Cinema Nacional Legendado e Audiodescrito, que proporciona às pessoas com deﬁciência visual e auditiva uma oportunidade ímpar de participar de
sessões de ﬁlmes nacionais de qualidade. Materiais em
braile permitem o acesso às artes e a inclusão de pessoas com deﬁciência visual. Os prédios dos CCBB são todos
adaptados para atendimento a pessoas com deﬁciência
e o transporte gratuito leva estudantes de escolas públicas às exposições. Em 2010, 342.250 estudantes participaram das atividades educativas do CCBB.
Além da programação cultural regular proporcionada
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ao público em suas sedes, o CCBB Itinerante leva cultura
a todas as regiões do país. Em 2010, 16 cidades brasileiras foram visitadas, com eventos em todas as áreas da
cultura.
Os projetos realizados nos CCBB e seus itinerantes
contribuem para a geração de emprego e renda no país.
Em 2010 foram gerados 6.833 empregos diretos.

Esporte
O Banco do Brasil incentiva e patrocina o esporte brasileiro desde 1991. Em 2010, o BB investiu R$ 54 milhões
no esporte nacional, beneﬁciando atletas de vôlei de
quadra, vôlei de praia, iatismo, futebol de salão, tênis e
ciclismo.
Em 2010, os atletas e times patrocinados pela empresa trouxeram para o Brasil importantes títulos, entre
os quais o eneacampeonato conquistado pela Seleção
Brasileira Masculina de Voleibol, durante a realização da
Liga Mundial na Argentina, em julho, e o Tricampeonato
Mundial conquistado na Itália em outubro. As Seleções
Brasileiras de Vôlei de Base também trouxeram títulos
consideráveis como o Ouro nos Sul Americanos Infanto
Juvenil Feminino e Juvenis Masculino e Feminino. No vôlei de praia, as duplas Alison e Emanuel e Talita e Maria
Elisa conquistaram o segundo lugar no Circuito Mundial
de Vôlei de Praia 2010.
O Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia Sub-21 contou
com a participação de 430 atletas com idade inferior a 21
anos. O Circuito faz parte da preparação de jovens atletas

para olimpíadas futuras, a exemplo da que será realizada
no Rio de Janeiro em 2016. Em 2010, a Seleção Brasileira
de Base de vôlei de praia conquistou prata no masculino
e bronze no feminino no Campeonato Mundial Sub-21.
Além das competições esportivas, os atletas patrocinados pelo Banco participam de ações sociais como campanhas de arrecadação de alimentos, oﬁcinas esportivas
e visitas a entidades assistenciais.
Durante os 753 eventos esportivos realizados em
2010, o Banco do Brasil promoveu logística para arrecadar 9.886 toneladas de alimentos. Esses eventos geraram cerca de 10 mil empregos temporários.
As oﬁcinas e projetos sócioesportivos, realizados simultaneamente ao patrocínio ao esporte, atenderam a
mais de 30 mil crianças de escolas públicas e projetos sociais, ao longo do ano, em todo o país. O Banco também
apoia o projeto Escola de Vôlei Bernardinho, no Rio de Janeiro, Núcleos Leões do Vôlei dos atletas Giba e Emanuel
em Curitiba/PR, Instituto Guga Kuerten em Florianópolis/SC, onde são ministradas aulas de vôlei e tênis. Nelas,
as crianças recebem orientação e acompanhamento visando a inclusão social por meio do esporte.
Devido à importância da mensuração do retorno
obtido com os patrocínios esportivos, alguns itens são
avaliados, dentre eles, os relatórios de retorno de mídia
espontânea da marca BB elaborados por uma empresa
especializada no mercado.

Tecnologia
Os investimentos do Banco do Brasil em Tecnologia
da Informação, em 2010, foram expressivos. Os números
desses investimentos podem ser visualizados nos subcapítulos seguintes.
Algumas iniciativas de TI do Banco do Brasil merecem
destaque, dentre elas a incorporação do Banco Nossa
Caixa, a melhoria do atendimento e o desenvolvimento de soluções inovadoras propostas pelo Programa de
Transformação do Varejo, o apoio à gestão e a criação de
canais eletrônicos de relacionamento com os clientes e
em infraestrutura.
A incorporação do Banco Nossa Caixa foi um case de
destaque no mercado do ponto de vista da Tecnologia
da Informação, tanto pela capacidade técnica, que gerou
uma solução de terminal de autoatendimento híbrido
para que os clientes do BNC não sentissem o impacto da
migração, quanto pela capacidade de gerenciamento do
projeto, que era extremamente complexo. O prazo para
a incorporação, de apenas nove meses, por exemplo, surpreendeu os observadores, assim como a qualidade do
processo, com mínimos impactos para os clientes.

Na infraestrutura tecnológica, o Banco do Brasil também investiu fortemente, em 2010. Além de ampliar o
prédio atual do DataCenter no Complexo Central de Tecnologia, em Brasília, o BB concluiu o processo de licitação
para a escolha do consórcio que irá construir seu novo
DataCenter na capital federal. Com o início da construção prevista para fevereiro de 2011, o DataCenter é a primeira Parceria Público-Privada (PPP) do Governo Federal,
envolvendo o Banco do Brasil (80%) e a Caixa Econômica
Federal (20%), para a prestação de serviço de longa duração (15 anos) mediante o pagamento de uma contraprestação mensal.
Para gerar melhoria no atendimento, maior disponibilidade de serviços para os clientes e contribuir com a
acessibilidade de portadores de necessidades especiais,
o Banco do Brasil atualizou mais de nove mil terminais
de autoatendimento em 2010, com base nos padrões da
Norma ABNT 15.250.
Como conﬁrmação de sua postura inovadora e de desenvolvimento de tecnologias visando melhoria nos processos e atendimento do Banco, o BB foi premiado em diversos cases em tecnologia. Dentre as quais se destacam:
• Programa Transformação do Varejo – “BB 2.0 – Novo
Modelo de Relacionamento de Clientes PF e PJ” . Neste projeto, na frente de ferramentas, o Banco buscou
desenvolver soluções para possibilitar comunicação e
interação efetiva com clientes e gerenciamento de informações.
• Correspondente Bancário “Mais BB”. Com este projeto, a plataforma tecnológica de correspondentes bancários foi uniﬁcada e padronizada. A estrutura foi baseada em três pilares: inovação, compartilhamento e
multi-serviços. Esta iniciativa viabilizou ganhos de escala, qualidade e eﬁciência dos serviços além de maior
comodidade aos clientes com a ampliação da rede.
• Otimizando e reduzindo custos na entrega de soluções BB a bancos incorporados e coligadas por meio de
serviço de cachê/proxy em software livre. Este projeto
teve como ﬁnalidade otimizar o acesso a rede, dada a
ampliação do BB por conta de compras e pela rede própria. Como soluções implementadas destaca-se a utilização de softwares livres, permitindo ﬂexibilidade de
trabalho e redução de custos.
• BB Giro Recebíveis. O projeto possibilitou a criação de
nova linha de crédito com condução e controle automatizados, sem a necessidade de procedimentos manuais
de funcionários, disponibilizados ao cliente pela internet. Desta forma, houve a integração de aplicativos de
TI com a ampliação da oferta de produtos a micro e pequenas empresas.
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Investimentos Fixos
Plano de Investimentos Fixos (Pﬁx)
Em 2010, o Banco do Brasil investiu no Plano de Investimentos Fixos – PFix R$ 1,7 bilhão na expansão da rede de
agências e postos de atendimento bancário, modernização
do parque tecnológico, em soluções de negócios suportados em TI e na atualização dos terminais de autoatendimento, representando um incremento de 31% em relação
a 2009. Esses investimentos tiveram como objetivo criar
condições de infraestrutura física e tecnológica para suportar o crescimento de negócios do Banco do Brasil.
O investimento de R$ 1,7 bilhão está distribuído em
programas, de acordo com suas natureza e características, conforme se pode veriﬁcar a seguir:
a. Infraestrutura: os investimentos englobam o montante
de R$ 1,2 bilhão e são classiﬁcados da seguinte forma:
• Física e Remota – abrangem os investimentos em instalações necessárias para inovação, bem como modernização e expansão da rede de atendimento física e
remota, de forma a permitir o atendimento às expectativas dos clientes e consumidores de produtos e serviços bancários;
• Física de Bens – abrangem investimentos na infraestrutura física, através da aquisição de bens móveis em
geral e da execução de obras de construção e reformas
de imóveis, incluindo a modernização/substituição de
equipamentos prediais, de forma a preservar as condições adequadas de funcionamento do Banco do Brasil;
• Contingências – abrangem os investimentos destinados ao atendimento de situações imprevistas e emergenciais, que podem impactar ou impedir o funcionamento da infraestrutura organizacional e para as quais
não haja alocação de recursos especíﬁcos no Plano de
Investimentos.
Os principais resultados nesse programa foram: instalação de 556 novos pontos de atendimento, adequação de
aproximadamente 4,2 mil pontos de atendimento, instalação de cerca de 15,5 mil terminais de autoatendimento e
inauguração da Instalação Central de Informática II.
b. Segurança: os investimentos englobam o montante de
R$ 45 milhões e são classiﬁcados da seguinte forma:
• Segurança da Informação – abrangem os investimentos
em dispositivos que garantem a proteção da informação e dos sistemas de processamento da informação
contra a utilização, acessos, divulgação, modiﬁcação
ou destruição não autorizadas, preservando, primariamente os aspectos de integridade, conﬁdencialidade e
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disponibilidade, de forma a permitir a proteção e o controle pelo Banco frente às ameaças internas e externas
de incidentes de segurança que possam provocar prejuízos ﬁnanceiros e de imagem para o Banco;
• Segurança Física e Patrimonial – abrangem os investimentos em soluções de segurança para preservar a
integridade das pessoas e do patrimônio, aperfeiçoar a
gestão preventiva dos processos, bem como novas soluções de mitigação de risco e acompanhar adequadamente o incremento de novos negócios do Banco.
Os principais resultados nesse programa foram: instalação da CMI – Central de Monitoramento Integrado
(para controle remoto de agências), aquisição de cerca
de 70 mil licenças de softwares de segurança, aquisição
de aproximadamente 6 mil equipamentos de segurança
beneﬁciando quase 3 mil dependências, adequação de
segurança em 3,6 mil terminais de autoatendimento.
c. Tecnologia de Informação: os investimentos englobam
o montante de R$ 538 milhões e são classiﬁcados da
seguinte forma:
• Gestão do Ambiente TI – abrangem os investimentos
em soluções tecnológicas dedicadas ao suporte e automação dos processos de gestão da infraestrutura tecnológica e de construção de soluções de tecnologia e
ao gerenciamento físico e lógico das instalações tecnológicas do Banco do Brasil;
• Soluções de Negócios – abrangem os investimentos em
soluções tecnológicas dedicadas a suportar diretamente os negócios do Banco do Brasil, com vistas a oferecer
novos produtos e serviços aos clientes do Conglomerado Banco do Brasil;
• Rede e Telecom – abrangem os investimentos em soluções de comunicação baseadas em redes e telecomunicações;
• Processamento e Armazenamento – abrangem os investimentos em soluções de processamento e armazenamento de dados dedicadas a garantir o funcionamento e condições para o crescimento de negócios do
Banco do Brasil;
• Gestão Corporativa – Soluções tecnológicas dedicadas
ao suporte à gestão dos negócios do Banco do Brasil,
com vistas a promover maior eﬁciência, precisão e agilidade nos processos de gestão por meio do suporte de
ferramentas de tecnologia.
Os principais resultados nesse programa foram:
aquisição de uma CPU mainframe, diversos softwares
para gestão do ambiente de TI (inclusive sistema da
Rede Externa) além de soluções para gerenciamento
de documentos, adequação ao Acordo da Basileia II,
gestão de pessoas e outros.

Conexão
GRI 4.14 | 4.16 | 4.17

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.
Conexão
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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.

Acionistas
e investidores
Funcionários BB
e colaboradores

Fornecedores
e parceiros

Concorrentes

Clientes

Ética
+
Respeito

Meio
Ambiente

Comunidades

Governo

Atendimento Especializado por Segmentos
Pessoas Jurídicas (R$)

Large
Corporate

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

2 bi
1,5 bi

Corporate

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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GRI PR5

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%
2.288 Agências

1.045 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

Conexão
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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

98

Relatório Anual 2010

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.

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

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

O Saque Sem
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 %

Os aplicativos
oferecem
orientações
financeiras e
instrumentos
para administrar
suas finanças.

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

Em 2010
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

7,6
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12,9

17,5

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
28.499

26.390

30.508

29.258 29.334

31.705

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

0,79
0,49
0,16

0,11

0,38

0,90
0,68

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;

• 238 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) Nos 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;
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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) Em 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) Na 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

Objetivo de Aprendizagem

Público-Alvo

Diversidade no BB

Conscientizar sobre a diversidade no Banco do Brasil.

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

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.
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.

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) Quantidade de Cipas (53) por total de edifícios (56), conforme exigência legal
(NR 5, do MTE): 53/56=0,95=95%.
(2) Quantidade 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)

Programa Caminhos para Aposentadoria
GRI LA11

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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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. Assegurar saúde, segurança e bem-estar a todos,
trabalhadoras e trabalhadores, mulheres e homens;
4. Promover educação, treinamento e desenvolvimento proﬁssional para as mulheres;
5. Implementar desenvolvimento empresarial e práticas de cadeia de suprimentos e marketing que deem
poder às mulheres;
6. Promover igualdade através de iniciativas comunitárias e de defesa;
7. Medir 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;
• Ciclo de Encontros para o Fortalecimento da Equidade de Gênero nas Empresas Públicas e Privadas de
Capital Misto;
• Pacto Global das Nações Unidas e ODM – Objetivos
do Milênio;
• Subcomissão da Diversidade da FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos.
• Conselho 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.

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:

Ações

Objetivo

Cartões e Brindes

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

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.
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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) Refere-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
Quantidade Quantidade de
Funcionários
Lotação
Treinados

Quantidade
Treinamento

Quantidade
Horas

% de
Funcionários
Treinados

Gerencial

31.678

1.148

5.196

51.210

4%

Técnico

11.149

326

1.443

11.620

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%

(2)

Total

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

Diretos em 2010

Investimento Social Total com Recursos de Terceiros
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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

Conexão Solidária Internacional

R$ 20.469 Mil Fundação

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-
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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
Suriname

Colômbia

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

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.

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,

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
GO

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

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

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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Congregação das Irmãs da Sagrada Família

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

99.997,20

100.600,00

45.000,00

Pesca Artesanal – Fazenda Dourado

45.000,00

2

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

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
Conexão
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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
Conexão
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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.

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

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

• Parceria com a Secretaria Especial de Direitos Humanos

cas. Entre as diversas iniciativas destacam-se:

(SEDH): o BB é parceiro da SEDH na conjugação de esfor-

• Protocolo dos Bancos Brasileiros pela Responsabilidade Socio-

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

ambiental: documento composto por temas estratégicos para a

e 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

colo foi inicialmente proposto pelo Ministério do Meio Ambien-

de Registro Civil de Nascimento e Documentação Básica e do

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

Subcomitê de Registro Civil, sendo publicado no Diário Oﬁcial

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

• Plano Nacional de Mudanças Climáticas e Plano Nacional de

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

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

Direitos Humanos (SEDH), Ministério do Desenvolvimento

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

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

blica para os dois planos. As propostas impactarão diretamente

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

a economia brasileira nos próximos anos e poderão gerar negó-

compromisso entre estas instituições com vistas à conjugação

cios para as instituições ﬁnanceiras;

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

• Grupo de Trabalho Febraban Pelos Direitos da Criança e do Adolescente: 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) inclusão 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) inclusão de exigência contratual na qual o fornecedor compromete-se a conhecer o Código de Ética do
Banco;
d) previsão, 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) previsão, 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 parceiros, 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 contratos, 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.
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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.
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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)

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

(6)
(3)

Amazônia
(6) – Purus
(7) – Tapajós

(2)

(1)
(4)

Caatinga
(8) – Baixo/Médio Parnaíba
(5)

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

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

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:
• Pirenópolis (GO), pequena cidade, representando a
região centro-oeste;
• Caxias do Sul (RS), cidade média, na região sul;
• Rio Branco (AC), representado a região norte na categoria de cidade média;
• Natal (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.

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

2008

2009

75.833,79 68.698,00

2010

76.741,00 70.465,00

Consumo de Papel

Ed. Sede II

10.286,67

10.560,00

9.746,00

10.393,00

(ton)

Ed. Sede III

44.865,93 40.032,00

37.830,00

39.151,00
37.673,00

(1)

Ed. Sede IV

-

- 44.262,00

CCT (1)

-

-

594,00

14.141,00

-

-

33.758,00

31.525,00

(1)

Tancredo Neves
3.547

3.412

3.437

Total

3.516

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
% de Toners
Qtde. de Toners Qtde. 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:
• Circuito 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

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.

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.
Conexão
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Inventário de Emissões CO2 – Banco do Brasil
Fonte

2009

2010

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)

Variação(%)
7,9

ESCOPO 1: Geradores de Energia

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

1.221 tCO2e (478 mil litros de óleo)

24

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

1.731 tCO2e
17.591 tCO2e
8.234 tCO2e

1.636 tCO2e
29.538 tCO2e
13.754 tCO2e

(8)
-

67

(1) Os 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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Introdução
Com o intuito de manter a liderança no Sistema
Financeiro Nacional, o Banco do Brasil planeja e
realiza negócios baseados em produtos e serviços que
atendam às necessidades reais e potenciais do mercado.
Essas necessidades levam o BB a desenvolver produtos
modernos que, além de rentabilidade, ofereçam
segurança e comodidade a seus clientes.
Esta visão do mercado pode ser constatada, ao longo
deste Relatório, de maneira especial neste capítulo.
A seguir, breve descrição de como se comportou
a economia brasileira e mundial em 2010 e as
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expectativas para o futuro no mercado ﬁnanceiro e
bancário são apresentadas. Na sequência, os principais
produtos e serviços oferecidos pelo Banco do Brasil e
seu desempenho no ano de 2010 são detalhados.
Acesse o Portal do Banco do Brasil para conhecer
nossos produtos e serviços. Adicionalmente,
informações detalhadas sobre o desempenho e
resultados podem ser encontradas no site da Unidade
de Relações com Investidores (www.bb.com.br/ri).

Conjuntura Econômica e Setorial
Conjuntura Econômica Nacional e Internacional
O ano de 2010 registrou a recuperação da atividade
econômica mundial, após a crise de 2008, considerada por muitos como a mais grave desde a grande depressão ocorrida nas primeiras décadas do século 20.
Países emergentes apresentaram maior dinamismo
de recuperação, enquanto países desenvolvidos apresentaram recuperação mais lenta; os Estados Unidos,
o Japão e as economias centrais da Área do Euro continuaram apresentando elevadas taxas de desemprego,
baixas taxas de juros e potencial risco de deﬂação.
Dúvidas quanto à sustentabilidade ﬁscal de alguns
países europeus, em especial Grécia, Irlanda, Portugal
e Espanha, em 2010 também afetaram a estabilidade
ﬁnanceira global. Apesar da criação do Fundo Europeu
de Estabilização Financeira, com o objetivo de socorrer
os países endividados da Região, e os resultados, em
princípio satisfatórios, as incertezas quanto à vulnerabilidade ﬁscal na Europa ainda persistem.
Para reaquecer a economia americana, a Autoridade Monetária dos EUA adotou um novo pacote de expansão da liquidez focado na compra de títulos públicos. O excesso de moeda inﬂuenciou a desvalorização
do dólar no mercado internacional, desencadeando
reações, em princípio protecionistas, por parte de diversos países em resposta à perda de competitividade
de suas exportações.

A desvalorização da moeda americana, por sua vez,
afetou positivamente os preços das principais commodities que, combinados a choques de oferta, produziram efeitos inﬂacionários adversos nos mercados
emergentes. Nesse grupo dos países, foi observada
uma importante trajetória de recuperação econômica
liderada por China, Índia e Brasil. Não por acaso, em
muitas dessas nações, ocorreu uma reversão das políticas anticíclicas adotadas ao longo de 2008/09 para
combater os efeitos adversos da crise.
A economia brasileira reagiu mais rapidamente, baseada principalmente no bom desempenho dos mercados
de trabalho e de crédito, principais vetores de impulso à
demanda doméstica. Ao longo do ano, as taxas de desemprego atingiram o mínimo histórico da nova série
iniciada em 2002 e a criação líquida de postos formais de
trabalho alcançou novo recorde histórico. Nessa conjuntura, houve uma importante expansão do crédito, cuja
oferta foi liderada pelos bancos públicos, atingindo patamar próximo a 47% do Produto Interno Bruto (PIB).
Reﬂetindo essa conjuntura favorável, o crescimento
da economia brasileira em 2010 atingiu 7,5% (Tabela),
maior patamar desde 1986 (também 7,5%). Dessa maneira, o país encerrou a década 2001-2010 com crescimento médio anual de 3,6%, acima do registrado na
década anterior (1991-2000), quando o PIB, a preços de
mercado, cresceu, em média, 2,6%. Pelo lado da oferta,
os destaques foram o crescimento da indústria e do comércio, ao passo que, pela ótica da demanda, a liderança coube ao consumo das famílias e aos investimentos.

Crescimento do PIB

PIB (variação % em 12 meses)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3,20

4,00

6,10

5,20

-0,60

7,50

Essa rápida expansão da demanda, mesmo atendida parcialmente pelo aumento das importações, contribuiu, em conjunto com as pressões de preços dos
alimentos, para que a inﬂação superasse o centro da
meta em 2010, deﬁnido pelo Governo em 4,5%. A va-

riação do IPCA, entretanto, se manteve dentro do intervalo de tolerância do sistema de metas de inﬂação,
cujo limite superior foi estipulado em 6,5% para o ano
calendário.
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Acumulado no trimestre (D)

20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0

7.0

Acumulado em 12 meses (E)

6.0
5.0
4.0
3.0
1.0
0.0

dez/00

dez/01

dez/02

dez/03

dez/04

dez/05

Em resposta à aceleração dos preços e à consequente deterioração das expectativas em relação à inﬂação futura, o Banco Central promoveu, entre abril e
julho, um breve ciclo de ajuste da taxa básica de juros,
elevando a taxa Selic de 8,75% a.a. para 10,75% a.a.
Além disso, o Banco Central anunciou, no último
trimestre do ano, um pacote de medidas preventivas
contemplando, entre outros aspectos, a elevação dos

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

IPCA (Var. % no Trimestre)

IPCA (Var. % em 12 Meses)

Variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)

dez/10

recolhimentos compulsórios sobre depósitos à vista e
a prazo e a majoração do fator de ponderação de risco
para as operações de crédito destinadas às pessoas físicas. Segundo o Banco Central, o conjunto de medidas
visa aperfeiçoar os instrumentos de regulação existentes, manter a estabilidade do Sistema Financeiro
Nacional e permitir a continuidade do desenvolvimento sustentável do mercado de crédito.

Taxa Básica de Juros

Variação % a.a.

(% ao ano)
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

10,75

dez/01

dez/02

dez/03

dez/04

dez/05

dez/06

dez/07

dez/08

dez/09

dez/10

Fonte: BCB

Indústria Bancária no Brasil
Com a retomada dos investimentos pós-crise e o acirramento da concorrência entre os bancos, o ano de 2010
registrou diversos movimentos no mercado ﬁnanceiro.
Uma das principais áreas é a de cartões. Nela, três
movimentos vêm na esteira das ações do governo
para aumentar a concorrência no setor: a criação de
uma nova bandeira de cartões (Elo), pelo BB e Bradesco, com foco no público de menor renda, a parceria do
Santander com a empresa GetNet, que também entra
na disputa com Cielo e Redecard e os esforços para tor-
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nar a Hipercard uma bandeira nacional (ainda muito
vinculada à região Nordeste). Apesar do grande crescimento nos últimos anos no número de cartões e no
faturamento, o país ainda tem um potencial enorme
(até 2014, o mercado deve ter o dobro do tamanho).
No segmento de crédito, os bancos têm focando
suas estratégias no consignado, no imobiliário, em veículos e em micro e pequenas empresas.
No consignado, a expectativa é que a sua relação
com o PIB dobre até 2020 (hoje é de 4,3%), baseada
nas estimativas de crescimento da economia e melhoria dos níveis de emprego.

O crédito imobiliário continua apresentando crescimento expressivo, devendo atingir cerca de R$ 500
bilhões em 2014, segundo a Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No entanto, um desaﬁo a ser superado é a viabilização de novos instrumentos de ﬁnanciamento,
uma vez que os recursos da poupança devem atender
à demanda somente até 2012.
O segmento de micro e pequenas empresas tem
sido contemplado com maior número de agências especializadas, contratação de gerentes e investimentos em capacitação. Segundo a Serasa Experian, a demanda por crédito dessas empresas aumentou 21,4%
entre dez/09 e set/10, o índice de pontualidade dos
pagamentos chegou a 95,5% e o número de falências
decretadas foi reduzido em 41,9%.
Em termos de bancarização e busca pelos clientes das classes de menor renda, alguns movimentos
são relevantes. Parte do setor acredita que a melhor
forma de relacionamento é por meio do cartão de
crédito, em especial por parcerias com grandes lojas
e supermercados. Já outras organizações acreditam
que a abertura de agências em regiões com grande
densidade (como em comunidades carentes), os cor-

Perspectivas para os Próximos Anos
No macroambiente:
1. fortalecimento das empresas brasileiras, da geração de emprego, da renda e do consumo e melhoria dos principais indicadores sociais nacionais;
2. mudanças no comportamento dos consumidores devido ao
aumento da longevidade e novos arranjos sociais e familiares.
Na indústria ﬁnanceira:
1. crescimento da concorrência no mercado bancário, customização e diferenciação de produtos;
2. implantação plena, a partir de 2012, da livre opção bancária
no Brasil;

respondentes bancários e, principalmente, o uso do
telefone celular sejam o caminho mais rápido para se
chegar a esse público.
Outra área em que as instituições ﬁnanceiras brasileira têm visto grande potencial é a de microsseguros, com prêmios de baixo valor que podem popularizar-se, atingindo grande número de pessoas.
A abertura de novos pontos de atendimento continua sendo uma das estratégias dos principais bancos em termos de canais.
O ano também marca a ﬁnalização do processo de
uniﬁcação das agências dos bancos Itaú/Unibanco,
Santander/Real e BB/Nossa Caixa.
Os movimentos realizados pelos bancos reﬂetiram-se em seus números em 2010. Os ativos dos
principais players cresceram 14,0%, em média, na
comparação de com 2009. O total do SFN (consolidado I e II do Banco Central) atingiu o montante de
R$ 3.140 bilhões, com os dez maiores bancos do País
representando 86,5% desse total, ante 85,4% em dezembro/2009.
O crédito total chegou ao montante de R$ 1,6 trilhão em dezembro de 2010, crescimento de 20% no
ano, representando 46,7% do PIB.

3. consolidação dos grandes bancos;
4. ampliação da atuação transnacional dos bancos nacionais;
5. aumento da captação de recursos ﬁnanceiros no Mercado
de Capitais pelas empresas dos segmentos Corporate e
Middle Market;
6. aumento da regulação do sistema ﬁnanceiro, por meio de
acordos internacionais e normas emanadas de autoridades bancárias nacionais;
7. maior capacitação dos funcionários de bancos;
8. crescimento da remuneração variável na indústria ﬁnanceira;
9. crescimento de novos arranjos de relação de trabalho devido a complexidade da gestão de mão de obra.
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DRS – Desenvolvimento Regional Sustentável
GRI 4.15 | 4.16 | 4.17

GRI EC 8 | EC9 | FS10

A Estratégia Negocial de Desenvolvimento Regional
Sustentável (DRS) do Banco do Brasil objetiva apoiar atividades produtivas, a partir da identiﬁcação de vocações
e potencialidades de comunidades de todo o país, com
respeito à diversidade cultural e às suas tradições. Com
esta estratégia, o Banco materializa seu grande diferencial, tornando-se uma organização que busca o desenvolvimento das regiões onde atua, gerando trabalho e
renda de forma sustentável, inclusiva e participativa.
Com o DRS, o BB busca catalisar diversos agentes
econômicos, sociais e políticos na adoção de práticas
economicamente viáveis, ambientalmente corretas e
socialmente justas, contribuindo para dinamizar economias locais. A sua atuação baseia-se na visão de
cadeia de valor para aprimorar todo o processo produtivo, desde o fornecimento de insumos, passando pela
produção, beneﬁciamento, transporte, armazenagem
até chegar ao consumidor ﬁnal do produto.
A metodologia DRS prevê a sensibilização, a mobilização e a capacitação de funcionários do Banco do
Brasil, parceiros e beneﬁciários, além da elaboração
de um amplo diagnóstico da cadeia de valor em questão. Com base no diagnóstico é elaborado o Plano de
Negócios DRS, no qual são deﬁnidos os objetivos, as
metas e as ações necessárias ao desenvolvimento da
atividade produtiva escolhida. A metodologia – veja
no quadro ao lado – fecha o ciclo com o monitoramen-
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to das ações deﬁnidas nos Planos de Negócios DRS e
na avaliação de todo o processo.

Sensibilização/Capacitação
Escolha das Atividades Produtivas
Formação das Equipes DRS
Diagnósticos

Concentração

Planos de Negócios DRS

Concentração

Análises
Implementação
Monitoramentos e Avaliação

As ações incluem capacitação dos beneﬁciários,
estímulo ao associativismo e ao cooperativismo, introdução de novas tecnologias, disseminação da cultura
empreendedora e promoção do acesso ao crédito.
No ano de 2010 a Estratégia DRS contabilizou 3,8
mil planos de negócios em implementação, envolvendo 1,2 milhão de beneﬁciários em 3,9 mil municípios
brasileiros e um saldo de carteira da ordem de R$ 8,9
bilhões, dos quais cerca de R$ 5,0 bilhões (56,2%) aplicados por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Desenvolvimento Regional Sustentável(1)

Período
2006

Agências
Habilitadas(2)

Treinamentos
em DRS(3)

Famílias/
Beneficiários
Atendidos(4)

Atividades
produtivas(5)

2.502

6.052

230.939

70

2007

3.998

13.507

725.450

100

2008

4.028

14.974

1.211.368

100

2009

4.073

16.886

1.094.086

155

2010

4.176

18.507

1.167.997

143

(1) Posição Acumulada para o quarto trimestre de cada ano;
(2) Agências Habilitadas: são todas as agências/PAA habilitados a operar a estratégia de DRS (Rede Varejo). Para estar habilitada, devem estar treinados em DRS o
gerente da agência e mais um funcionário;
(3) Treinamentos em DRS: é a quantidade de treinamentos realizados pelos funcionários nos cursos corporativos do BB sobre Desenvolvimento Regional Sustentável;
(4) Famílias atendidas: quantidade de famílias beneficiadas (PF) por alguma ação constante dos Planos de Negócios DRS em implementação(Rede Varejo). Em
2010, houve mudança de metodologia de familías atendidas (quantidade de famílias beneficiadas) por beneficiários DRS (pessoas físicas e jurídicas envolvidas
diretamente na atividade produtiva apoiada e beneficiadas por ações do Banco ou dos parceiros nos Planos de Negócios de DRS);
(5) Atividades produtivas: são todas as atividades produtivas definidas pelas equipes de trabalho e registradas no aplicativo DRS em Planos de Negócios em implementação.

Inadimplência DRS Anual – (%)(1)(2)
2006

2007

2008

2009

2010

1,45

1,14

1,92

1,97

1,43

(1) Inadimplência de Beneficiários da Estratégia DRS, com operações vencidas a mais de 60 dias – Resolução Bacen 2.682.
(2) Posição Acumulada para o quarto trimestre de cada ano.

Loja da Sustentabilidade
Em julho de 2010 o Banco do Brasil lançou uma loja virtual para comercialização de produtos das cooperativas atendidas pela
estratégia DRS. Esta iniciativa apóia as atividades econômicas comunitárias em todo o país.
A compra de produtos na Loja da Sustentabilidade é feita com a utilização de pontos acumulados no Programa “Ponto pra Você”
nas transações efetivadas com o cartão Ourocard.
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Crédito
GRI FS6

O Banco do Brasil encerrou 2010 como líder no crédito no Brasil com 19,8% de participação de mercado.
A carteira de crédito, em conceito ampliado que inclui
garantias prestadas e TVM privados, atingiu R$ 388,2
bilhões, crescimento de 20,8% em doze meses.

Inadimplência Pessoa Física(1)
(%)
Banco do Brasil

Média de Mercado

8,0

7,6

7,8

7,0

(1)

Carteira de Crédito
(R$ bilhões)
Pessoa Jurídica

Pessoa Física

Agronegócios

Exterior
328,1

321,3

20,9

18,7

18,4

71,0

65,6

67,1

365,1
19,4
74,6

5,8

5,7
4,8

23,0

3,3

75,7

113,1

95,1

101,1

148,7

157,5

163,7

176,4

Mar/10

Jun/10

Set/10

Dez/10

144,0

6,3

388,2

107,4

91,8

Dez/09

350,5

6,3

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

O crescimento da carteira de crédito foi acompanhado da elevação da qualidade da carteira e da consequente queda na inadimplência. Conforme pode ser
percebido nos gráﬁcos a seguir, o percentual de operações vencidas há mais de 90 dias mantém-se substancialmente melhor que aquele veriﬁcado no SFN.

2006

2007

2008

2009

2010

(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros.
(2) Fonte: Banco Central do Brasil: Notas econômico-ﬁnanceiras
para a imprensa

Inadimplência Pessoa Juridica(1)
(%)
Banco do Brasil

Média de Mercado

3,8

2,7
2,4

3,6

2,9
2,0
2,0

1,8
1,8

1,7

Inadimplência Total
(%)
Banco do Brasil

2006

Média de Mercado

3,7

2,5

2,7

3,3
3,0

3,2

2,4
2,3

2006
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2008

2009

2008

2009

2010

(1) Crédito Referencial para Taxa de Juros.
Fonte: Banco Central do Brasil – Notas econômico-ﬁnanceiras
para a imprensa

4,4

3,2

2007

2010

Considerando a evolução da qualidade do risco no
BB, destaca-se o crescimento das operações de melhor
risco (AA-C).
2009

nômico e de negócios, o Banco do Brasil manteve a
prudência em relação ao saldo das provisões para risco
de crédito e ao percentual de cobertura da carteira. O
saldo das provisões encerrou o trimestre em R$ 17.315
milhões, o que proporciona cobertura de 212,1% das
operações vencidas há mais de 90 dias.

2010
91,6% Risco AA – C – %

93,7% Risco AA – C – %

8,4% D – H –%

6,3% D – H –%

Crédito para Pessoas Físicas
GRI FS7

O crédito para pessoas físicas apresentou crescimento
acelerado em 2010, com um valor total de R$ 113,1 bilhões.
Este número signiﬁca uma participação relativa de 31,6%
da carteira total e um crescimento de 23,2% em relação a
2009. O crédito para as pessoas físicas tem alta relevância
social e econômica porque facilita o acesso ao consumo de
bens, produtos e serviços, gera renda e emprego e realimenta o crescimento da economia, numa espiral positiva
desejável pelo BB como agente de desenvolvimento social.

Não obstante a melhora nos índices de qualidade
da carteira e a perceptível melhora no ambiente eco-

Carteira de Crédito Pessoa Física
(R$ bilhões)
Crédito Consignado

113,1

Cartão de Crédito

Financiamento de Veículos

3,0

Cheque Especial

Demais

Crédito Imobiliário

1,5
9,4

2,6

11,9

91,8

(1)

2,4

23,3

21,2
27,4

48,8
0,1
7,6

32,0
24,0
2,1

2,8

9,9

0,9

2,3

3,8

11,0

3,0

2007

20,7

14,4
6,7

45,0

36,5
17,6

11,9

8,3

2006

2,5

2008

2009

2010

(1) Variação desde 2008.

Crédito Consignado
As operações de crédito consignado apresentaram crescimento de 23,2% no ano com saldo de R$ 45,0 bilhões
em 2010 . Estas operações constituem a principal linha de ﬁnanciamento ao consumo no BB. O BB possui liderança
neste segmento de atuação com 32,7% de participação de mercado.
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Financiamento de Veículos
Entre as linhas de crédito mais relevantes do crédito para o consumo estão as operações de ﬁnanciamento a veículos, que registraram expansão de 32,1%
sobre dezembro de 2009, com saldo de R$ 27,4 bilhões.
Com a parceria estabelecida com o Banco Votorantim,
o Banco do Brasil consolidou sua posição neste mercado, fechando 2010 com participação em 14,5%.

BB Crédito Veículo novo Ecoeﬁciente e FAT Taxista
GRI EC2

Como medida para contribuir com a preservação do
meio ambiente e da sustentabilidade do planeta são oferecidas condições negociais diferenciadas para todos os
clientes no ﬁnanciamento de veículos novos classiﬁcados como nota 5 no ranking “Nota Verde” do Ministério
do Meio Ambiente. Nesse sentido, o BB disponibiliza uma
linha de crédito especíﬁca para o ﬁnanciamento de veículos para taxistas com taxas diferenciadas.

Quantidade
de Operações
Realizadas

Produto ou Serviço

Característica RSA

Fat Taxista

Financiamento de veículos automotores para taxistas
com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador –
FAT, com o propósito de renovar a frota de veículos,
favorecer a geração/manutenção de emprego e renda
e contribuir para o meio ambiente, na medida em que
a referida linha só permite financiar automóveis cujo
combustível seja de origem renovável.

CDC Veículo Ecoeficiente Financiamento de veículos automotores classificados
pelo Ministério do Meio Ambiente como "Nota 5" no
quesito ecoeficiência com taxas reduzidas, para clientes correntistas do BB.

Crédito Imobiliário
O Banco do Brasil atua no mercado de crédito imobiliário com recursos da poupança (Sistema Financeiro
da Habitação – SFH e Carteira Hipotecária – CH), com
recursos próprios e do FGTS. No mercado de ﬁnanciamento às pessoas físicas, o Banco oferece linhas para
aquisição de imóveis novos ou usados e residenciais ou
comerciais. Para as empresas, disponibiliza linhas para
ﬁnanciamento à produção de unidades residenciais e
comerciais. Além disso, a partir do estabelecimento de
parcerias com construtoras e imobiliárias o BB oferece linhas de crédito com taxas de juros competitivas e
melhores condições,com agilidade e eﬁciência.
Com uma carteira de R$ 3 bilhões, o Banco do Brasil atingiu no 2º semestre de 2010, de acordo com as
informações do Bacen, a 5ª posição no ranking das instituições que atuam nos ﬁnanciamentos imobiliários.
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Total da Características dos Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

1.582

33.657

X

112

2.696

X

X

Minha Casa Minha Vida
GRI FS7

Desde 2009, o Banco do Brasil ingressou no Programa Minha Casa Minha Vida com o objetivo de auxiliar
no cumprimento da meta de 1 milhão de unidades ﬁnanciadas ao amparo do Programa do Governo Federal. Do total proposto para o Programa, de 1 milhão de
residências, o Banco do Brasil pretende contribuir com
a oferta de crédito para 10% dessas moradias, ﬁnanciando famílias com renda familiar bruta entre 3 a 10
salários mínimos a aquisição de imóveis prontos ou na
planta.
As linhas de crédito de Financiamento à Produção
para Pessoas Jurídicas garantem recursos necessários
para a conclusão dos empreendimentos ofertados no
mercado, dando segurança aos adquirentes dos imó-

veis e, caso seja de opção dos compradores, também há a possibilidade de ﬁnanciar o imóvel no momento da compra, garantindo o preço do momento da transação e protegendo os compradores de possíveis variações de preço.

Produto ou Serviço

Quantidade
de Operações
Realizadas

Característica RSA

Crédito Imobiliário – Pro- Os empreendimentos financiados pelo Programa deverão:
grama Minha Casa Minha Vida(1)
1) Prever a inclusão de idosos e portadores de necessidades especiais.

Total da Características dos Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

9

90.045

x

x

2) Normas e atitudes de prevenção ambiental, como
utilização de equipamentos e soluções, tais como:
energia solar, sensores de presença para uso de
energia com inteligência, coleta seletiva de lixo, medidores individuais de água e gás, captação e reuso
de água da chuva, janelas venezianas, lâmpadas fluorecentes compactas, etc.
3) Atender recomendações na execução das obras, tais
como:
a) minimizar os impactos da obra no meio ambiente;
b) aproveitar, passivamente, os recursos naturais do
ambiente local;
c) realizar a gestão e economia de água e energia na
construção;
d) promover o uso racional dos materiais de construção;
e) arborizar e estimular o plantio de árvores nos terrenos;
f) estimular a coleta seletiva de lixo e o reaproveitamento do lixo seco;
g) promover discussões e difundir entre seus membros
conhecimentos sobre reaproveitamento de materiais, uso racional dos recursos naturais, medidas alternativas de baixo custo de aquecimento de água/
materiais degradáveis para construção/outros, riscos
decorrentes da não preservação ambiental e demais
questões pertinentes.
(1) Operações realizadas para fomento à produção.

Microcrédito
GRI FS7

O Microcrédito é caracterizado por operações de
empréstimo de baixo valor, normalmente direcionado
ao público de baixa renda, que não tem acesso às linhas de crédito convencionais. A lei 10.735/03 regulamenta a concessão de crédito à população de menor
renda e dispõe sobre o direcionamento dos recursos
correspondentes a 2% dos depósitos à vista captados
pelas instituições ﬁnanceiras para operações de microcrédito, a uma taxa de até 2% ao mês.
O Banco do Brasil é um dos principais agentes do
mercado de microﬁnanças no país, direcionando sua
atuação para o consumo. Os principais canais de distribuição dessas linhas de crédito são a rede de agências
do banco e os caixas eletrônicos, que juntos respondem por mais de 95% das operações contratadas.
No âmbito da Estratégia de DRS, foi lançada em feverei-

ro de 2009 o BB Microcrédito DRS, linha de ﬁnanciamento
com valores situados entre R$ 200 e R$ 3 mil, taxa de juros
de 0,95% ao mês e prazo de até 60 meses para microempreendedores urbanos, como artesãos, artíﬁces, bordadeiras, sapateiros, pequenas confecções, produtores de alimentos, feirantes e agente ambientais, entres outros. O BB
Microcrédito DRS é destinado exclusivamente às pessoas
físicas com limite de crédito aprovado pelo BB, ﬁnanciando investimento e capital de giro. O valor total contratado,
em 2010, nessa modalidade foi de R$ 46 milhões.
A carteira de operações de microcrédito encerrou
2010 com R$ 1,1 bilhão, um crescimento de 66,7 % sobre o ano anterior e 1.197 mil contratos em carteira,
conforme resumido no quadro abaixo:
Total Microcrédito
Valor Contratado (R$)

2010
1.111.515.756,97

Operações Contratadas

957.054

Valor médio por contrato (R$)

1.342,27

Qtde. de Contratos em Carteira

1.196.824
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Quantidade
de Operações
Realizadas

Características dos
Total da
Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

Produto ou Serviço

Característica RSA

Microcrédito

Linha de microcrédito disponível para correntistas com
renda mensal de até R$ 1 mil, além de aposentados e
pensionistas do INSS com benefício mensal no valor de
até dois salários mínimos.

939.126

1.056.419

X

BB Microcrédito DRS

Linha de linha de crédito que visa atender as necessidades de financiamento de microempreendedores urbanos. Com valores situados entre R$ 200 e R$ 3 mil, taxa
de juros de 1,0% ao mês e prazo de até 48 meses, a linha
representa uma importante ferramenta no impulso aos
negócios de empreendedores urbanos beneficiários de
Planos de Negócio DRS, possibilitando ao tomador uma
melhor adequação de seu fluxo financeiro.

17.928

61.363

X

Crédito para Empresas

Carteira de Crédito PJ por Finalidade (R$ bilhões)

Com uma ampla variedade de produtos e serviços,
o Banco do Brasil possui expertise no atendimento a
empresas brasileiras no país e no exterior. São diversas
opções de crédito e ﬁnanciamentos para micro, pequenas, médias e grandes empresas.
A carteira de crédito pessoa jurídica encerrou o ano
com saldo de R$ 149,8 bilhões, crescimento de 19,5 %
em um ano. A carteira PJ representou 41,8% do total da
carteira de crédito do BB em 2010.

Ao se vislumbrar a abertura da carteira PJ por linha
de crédito, destaca-se a participação das operações
de investimento que representam 22,1% da carteira e
apresentaram crescimento de 31,3% no ano.
Carteira de Crédito PJ por Finalidade
(R$ bilhões)
Investimentos

Demais

Giro

Comercio Exterior

Carteira de Crédito Pessoa Jurídica
(R$ bilhões)(1)
MPE

149,8
51,9

Médias e grandes
125,3
50,9
97,2

65,5
51,9

24,6

2006

40,9

2007

Relatório Anual 2010

30,1

39,1

2006

2007

3,5
14,1

97,2

6,0
12,6

33,0

2,7
15,5

25,2

19,2
99,1
81,6
59,8

2008

2009

2010

98,9
62,3

2008

80,4

2009

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC.
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2,1
10,1
9,6

2,2
10,9
13,4

125,3

34,9

18,3
33,6

44,9

65,5

149,8

Crédito para Empresas Médias, Grandes e Corporate

2010

O Banco do Brasil possui inúmeras soluções de ﬁnanciamento, na medida certa para os segmentos de
média e grandes empresas e Empresas Corporate. Em
2010, estes segmentos apresentaram o crescimento
expressivo na carteira de crédito do Banco do Brasil,
com destaque para a expansão das carteiras de Capital
de Giro, investimentos e crédito para a agroindústria.
Com o objetivo de reforçar o relacionamento com
médias e grandes empresas e apoiar o seu crescimento
no Brasil e no exterior, o Pilar Atacado do Banco do Brasil
está sendo reorganizado, passando pelo aperfeiçoamento do modelo de segmentação do atendimento e inves-

timentos na qualiﬁcação de pessoal, expansão da rede de agências e aumento da capacidade de entrega de operações
ﬁnanceiras estruturadas, inclusive para ﬁnanciar necessidades dos clientes em mercados externos.

Operações de Investimento e Repasses
GRI EC4

Em 2010 o BB acumulou desembolsos para investimentos na ordem de R$ 23,4 bilhões.
Além disso, manteve-se como o banco líder em repasses globais do sistema BNDES/Finame, com desembolso
de R$ 18,2 bilhões, posição acumulada em 2010. Com esse desempenho o BB deteve 19,4% de participação do total
e é o primeiro banco no ranking de repasses do BNDES.
Crédito para Investimento
(R$ bilhões)
Desembolso Acumulado(1)
s -ÏDIA -ENSAL n 2   BILHÜES
22,1
18,0

23,4

19,6

16,2
13,1
10,7
8,0
6,1
4,5
1,4

jan/10

2,8

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

(1) Inclui BNDES Exim

Negócios em Cadeia de Valor
Mantendo seu foco em negócios para incremento de negócios em cadeia de valor, o Banco do Brasil formalizou, durante o ano, convênios com empresas âncoras de diversos segmentos. Merecem destaque a revitalização do convênio para
ﬁnanciar os fornecedores da Companhia Vale do Rio Doce, no
valor de R$ 150 milhões, microdistribuidores Nestlé, no valor
de R$ 15 milhões, que visa ampliar a participação da empresa
no segmentos C e D, com forte apelo de sustentabilidade.
De igual modo, foi dado prosseguimento à implementação do convênio com a Petrobras Biocombustível – Pbio,
ﬁrmado em 2009. Ainda com foco na sustentabilidade, foi

ﬁrmado convênio para apoio ao plantio de ﬂorestas comerciais, com a Suzano Papel e Celulose, em projetos com pequenos agricultores nos estados do Piauí e Maranhão, no
valor global de R$ 25 milhões.
Também foram realizados convênios com as Federações
Comerciais e Industriais do Estado de São Paulo, como uma
forma de melhorar o acesso ao crédito dos seus associados,
a partir da divulgação das linhas de apoio ﬁnanceiro existentes e consultorias, em especial no comércio exterior.
Além disso, iniciou-se o projeto piloto que permitirá a
participação do Banco no ﬁnanciamento da cadeia de valor
do Pré-sal, no programa denominado “Progredir”, que pretende democratizar o acesso ao crédito, a custos compatíveis, dos fornecedores da Petrobrás S.A.
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Crédito Responsável
GRI FS2 | FS3 | FS4 | FS9 | FS10
Na concessão de crédito é observado, além dos critérios
e normas deﬁnidos pelo Banco e pelas autoridades ﬁnanceiras, o cumprimento de requisitos sociais e ambientais como
os contidos nos Princípios do Equador, no Protocolo Verde
e no Pacto Global, regras as quais o Banco voluntariamente aderiu. O BB também veriﬁca a relação do Ministério do
Trabalho e Emprego que identiﬁca empresas que submetem seus empregados a formas degradantes de trabalho ou

trabalho escravo, não concedendo crédito nesses casos. O
Banco também não concede créditos a empresas envolvidas
com trabalho infantil e exploração sexual de menores.
O Banco do Brasil adota critérios socioambientais na
avaliação do estudo de limite de crédito a empresas com Receita Operacional Líquida atual ou projetada superior a R$
50 milhões, a projetos de investimento com valor ﬁnanciado
pelo BB igual ou superior a R$ 2,5 milhões e em todos os ﬁnanciamentos na modalidade project ﬁnance.
Em 2010, o BB analisou 3 projetos à luz dos Princípios do
Equador no montante de R$ 955 milhões, que equivalem a
0,63% da carteira de crédito às empresas.

Princípios do Equador
Nº de
Projetos Financiados

Valor dos
Projetos (R$ mil)

Valor Financiado
Setores das Empresas Financiadas
pelo BB (R$ mil)

2009

4

27.371.517

2.134.000 Elétrico (UHEs) e Produção de Etanol

2010

3

5.351.000

Os projetos ﬁnanciados são avaliados e monitorados de
acordo com a dinâmica do empreendimento, por uma consultoria externa especializada, contratada de modo a garantir o
atendimento da legislação socioambiental vigente, bem como
o atendimento a todas as diretrizes constantes dos Princípios do
Equador.
Os projetos são categorizados conforme os riscos de impacto socioambiental aos quais estão sujeitos, podendo variar em
uma escala de alto, médio ou baixo. Para cada empreendimento
é elaborado um plano de ação que auxilia a gestão do projeto,
visando o atendimento dos padrões de desempenho estabelecidos pela IFC (Internacional Finance Corporation). A concessão do
crédito, independente do risco apontado, só é efetivada quando
do cumprimento de todas as recomendações.
As exigências contratuais são monitoradas na implantação
de projetos de investimento. É exigida a apresentação das licenças ambientais (prévia, instalação e implantação) e relatórios
socioambientais, de acordo com o estágio em que se encontra
o empreendimento. A frequência de monitoramento é realizada
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955.000 Concessionárias de Rodovias

de acordo com a validade da licença, deﬁnido pelo órgão ambiental e caso seja constatada não conformidade é feita comunicação formal às áreas negociais.
A avaliação da sustentabilidade segue o critério internacional do triple bottom line, que avalia de forma integrada dimensões econômico-ﬁnanceiras, sociais e ambientais das empresas.
A iniciativa integra o plano de ação da Agenda 21 do BB e torna
ainda mais transparentes os processos internos de analise socioambiental adotados pelo Banco, que tem como meta em sua
estratégia corporativa adotar padrões de governança que sejam
referências para o mercado.
GRI FS5
Em 2010, o Banco realizou pela primeira vez um painel com
stakeholders para discutir e avaliar práticas de responsabilidade
socioambiental adotados em análises de crédito. Organizações
não-governamentais, empresas clientes, funcionários e representantes do setor público foram convidados a participar dos estudos para aperfeiçoar as metodologias de análise sustentável
hoje em uso no Banco.

Micro e Pequenas Empresas (MPE)
GRI EC4

O Banco do Brasil possui uma base de mais de 2
milhões de clientes MPE e tem desenvolvido soluções

para o melhor atendimento a este segmento.
O saldo da carteira de crédito para as MPE encerrou
dezembro em R$ 50,9 bilhões. Destaque para as operações de capital de giro que ao ﬁnal de dezembro de
2010 somavam R$ 37,0 bilhões, crescimento de 18,5%
em relação a 2009.

Produtos de Crédito de MPE – (R$ bilhões)

Giro
Investimento
Comércio Exterior
BNC
Total

Destaque especial para as seguintes linhas de investimento e atuações perante as micro e pequenas
empresas:
• Cartão BNDES, produto em que o BB tem liderança
total (valores desembolsados, quantidade de cartões

Dez/06

Dez/07

Dez/08

Dez/09

Dez/10

12,9
5,0
0,5
18,3

16,9
6,4
1,3
24,6

23,6
9,3
2,0
34,9

31,3
11,5
0,6
1,6
44,9

37,0
13,1
0,7
50,9

e quantidade de transações), alcançou ao ﬁnal de
dezembro R$ 5,3 bilhões de desembolso acumulado
desde o início da sua comercialização, representando
incremento de R$ 2,9 bilhões nos últimos 12 meses,
com 66,0% dos cartões emitidos no mercado.

Desembolso Acumulado
(R$ bilhões)

Líder em desembolso, quantidade de operações e cartões emitidos
s -ÏDIA -ENSAL n 2  MILHÜES

2,8

3,0

2,5
2,2
1,9
1,3
0,8
0,1

jan/10

0,3

fev/10

1,5

1,0

0,5

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

• Proger Urbano Empresarial, principal linha de crédito de investimentos para as empresas do segmento
MPE, apresentou saldo de R$ 4,6 bilhões;
• As operações do Finame realizadas com micro e pequenas empresas atingiram o saldo de R$ 2,6 bilhões
em dezembro de 2010;
• BB Giro APL, linha de crédito exclusiva oferecida em
condições diferenciadas às empresas participantes
de Arranjos Produtivos Locais (APL), com R$ 2,0 bilhões disponibilizados.
Os APL, Arranjos Produtivos Locais, complementam
a Estratégia DRS do BB para fortalecer a atuação em cadeias de valor, cooperativismo e associativismo por meio
da geração de trabalho e renda e são de grande importância no atendimento a MPE. Em 2010 o BB apoiou 192

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

APL, prestando atendimento a 19,9 mil empreendimentos e beneﬁciando cerca de 6.000 empresas.
Nas operações de capital de giro com micro e pequenas empresas, o Banco do Brasil utilizou amplamente
o Fundo de Garantia de Operações (FGO) como forma
de mitigar os riscos de crédito das operações e ampliar
o volume da carteira. O Fundo de Garantia de Operações (FGO) é um mecanismo que complementa em até
80,0% as garantias exigidas das pessoas jurídicas em
empréstimos e ﬁnanciamentos bancários e amplia a
oferta de crédito às empresas, em especial às de micro
e pequeno portes, com taxas ainda mais competitivas.
Ao ﬁnal de 2010, havia 353,6 mil operações contratadas com cobertura do FGO, totalizando o saldo aplicado de R$ 7,0 bilhões que representam cerca de 14%
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da carteira de MPE. As operações garantidas por esse
Fundo representam cerca de 24,7% dos desembolsos
observados nas linhas que admitem a vinculação dessa garantia.
Operações Contratadas com Cobertura do FGO
3ALDO DAS /PERA ÜES 2 BILHÜES
-ILHARES DE /PERA ÜES
180,7

243,0

290,1

102,3

353,6

7,0

5,6
5,1
3,5
2,4

dez/09

mar/10

jun/10

set/10

dez/10

Ao longo de 2010, o Banco do Brasil também apoiou
as micro e pequenas empresas instaladas em municípios atingidos por enchentes, notadamente nos estados de Pernambuco e Alagoas, por meio de ações emergenciais que permitiram a prorrogação das parcelas dos

empréstimos contratados junto ao BB, sem ônus para
as empresas. Nesse contexto, o BB ainda remodelou a
linha de crédito destinada à renegociação de dívidas de
micro e pequenas empresas, alongando prazos e reduzindo as taxas de juros, com o intuito de apoiar aquelas
afetadas pela crise ﬁnanceira internacional.
O Banco do Brasil é o banco que mais apoia as micro
e pequenas empresas no país e para manter esta posição busca a inovação e automação para desenvolver
e disponibilizar seus produtos e serviços. Um exemplo
dessa postura é o Gerenciador Financeiro, o canal de
autoatendimento e de interatividade das MPE empresas na internet (internet banking) e no celular (mobile
banking), que oferece serviços e acesso on-line às transações bancárias, tornando mais simples, cômodas e
seguras as operações do dia a dia. Em 2010, o número
de micro e pequenas empresas que utilizaram regularmente o Gerenciador Financeiro para realizar transações bancárias e ﬁnanceiras passou de 600 mil.

Produtos com Características Socioambientais
O segmento de micro e pequenas empresas possui
grande capacidade de geração de renda e empregos.
Com foco no apoio a este segmento, o BB disponibiliza
a baixo custo, ﬁnanciamento para capital de giro entre outros produtos e serviços.

Quantidade
de Operações
Realizadas

Características dos
Total da
Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

Produto ou Serviço

Característica RSA

BB Giro Rápido

Empréstimo pré-aprovado para atendimento às necessidades de capital de giro das micro e pequenas
empresas, composto por duas modalidade de crédito
- Cheque Especial e Crédito Fixo Reutilizável. O produto agrega valor social por disponibilizar diferenciais
mercadológicos às micro e pequenas empresas. Dentre eles, podemos citar o financiamento das compras
realizadas por cartão de crédito empresarial, ou seja,
a adoção da taxa de juros do produto BB Giro Rápido
em substituição à taxa de juros do cartão de crédito.
Em 2010, o produto passou a compor a cesta ofertada
aos microempreendedores Individuais, ampliando a
abrangência social dessa linha de crédito.

139.342

6.058

X

BB Giro APL

Empréstimo para fazer frente às necessidades de capital de giro das micro e pequenas empresas integrantes
de Arranjos Produtivos Locais – APL. A atuação do BB
em APL tem o objetivo de melhorar o relacionamento
com o segmento de micro e pequenas empresas, por
meio da participação ativa nos Arranjos, em parceria
com as demais instituições, para mapear as necessidades das empresas e ofertar soluções financeiras
adequadas, considerando a sustentabilidade dos
empreendimentos e as características específicas de
cada Arranjo.

2.091

94

X
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Produto ou Serviço

Quantidade
de Operações
Realizadas

Característica RSA

BB Capital de Giro Mix Empréstimo para fazer frente às necessidades de capiPasep
tal de giro das micro e pequenas empresas. Em 2009,
foi disponibilizada a contratação de BB Capital de Giro
Mix Pasep com a vinculação da garantia do Fundo Garantidor de Operações – FGO, que facilitou o acesso ao
crédito por micro e pequenas empresas, uma vez que a
apresentação de garantias constitui uma das principais
barreiras na contratação de empréstimos, e possibilitou
a redução dos encargos financeiros.
FAT Giro Setorial

Em 2010, a linha FAT Giro Setorial teve como objetivo
proporcionar a geração de emprego e renda mediante
apoio financeiro às empresas que atuam nos segmento de bares e restaurantes devidamente cadastrados
no Ministério do Turismo, setor intensivo em mão de
obra e com dispersão geográfica abrangendo todos os
pontos do país.

Proger Urbano Investi- Instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
mento
pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (CODEFAT) no início de 1994, o PROGER
tem por finalidade a promoção de ações voltadas à
geração de empregos e renda, mediante concessão de
linhas especiais de crédito a setores que usualmente
têm pouco ou nenhum acesso ao sistema financeiro,
tais como pequenas e microempresas, cooperativas,
formas associativas de produção e iniciativas de produção própria da economia informal.

Crédito para o Agronegócio
GRI FS3

O Agronegócio é um dos principais setores da economia brasileira, tendo fundamental importância
para o crescimento do país. O Banco do Brasil, no seu
papel de agente de políticas públicas, representa um
elo entre o Governo e o produtor rural, atuando como
o maior ﬁnanciador do agronegócio brasileiro em todos os segmentos e etapas da cadeia produtiva, do pequeno produtor às grandes empresas agroindustriais.
Vale ressaltar que ao ﬁnanciar atividades agropecuárias o BB observa as regulamentações ambientais
federal e estaduais vigentes, exigindo a apresentação
de documentos que comprovem a regularidade do
produtor referente ao licenciamento ambiental, outorga de uso d'água e averbação de reserva legal. Os
documentos comprobatórios devem ser mantidos nos
dossiês dos proponentes, para veriﬁcação e monitoramento da área de controles internos do Banco e de
órgãos de supervisão bancária.

Características dos
Total da
Produtos
Carteira em
2010 (R$ mil) Ambientais
Sociais

147.741

3.617

X

950

91

X

23.317

4.586

X

Previamente à contratação das operações de crédito rural são observadas exigências de regularidade
ambiental e social do cliente e do empreendimento
ﬁnanciado. O público-alvo do crédito rural realiza operações de investimento, custeio e comercialização. Os
ﬁnanciamentos de custeio e comercialização são operações de curto prazo, que, em geral, acontecem pelo
menos uma vez a cada ano-safra. Essa característica
proporciona monitoramento periódico do cliente e de
sua atividade. As operações de crédito rural estão sujeitas à ﬁscalização in loco, ocasião em que são veriﬁcados aspectos relacionados à: correta aplicação do
crédito, situação das garantias, do empreendimento
e da gestão do cliente. O resultado da ﬁscalização é
informado em relatório padronizado, enviado à agência condutora da operação. O procedimento, em casos
de não conformidades, tem início com notiﬁcação ao
cliente e solicitação de regularização, podendo ensejar
a liquidação antecipada da operação, conforme previsto em cláusula contida no instrumento de crédito.
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Em 2010 o Banco do Brasil manteve-se como o principal parceiro do agronegócio brasileiro. A carteira de
agronegócios encerrou o ano com saldo de R$ 75,0 bilhões em operações de crédito rural e agroindustrial, o
que representa um incremento de 12,9% em relação ao
mesmo período do ano passado e market share de 61%.

Carteira de Crédito de Agronegócio por Região
GRI FS6
Região Participação
40,0% Sudeste

(1)

Carteira de Crédito de Agronegócios

33,3% Sul

(R$ bilhões)

18,8% Centro-Oeste

Pessoa Jurídica
63,7
51,9
45,1
8,5

36,6

2006

5,3% Nordeste

75,0

Pessoa Física

18,5

2,6% Norte

66,4
19,2

26,1

11,7

40,2

2007

45,2

2008

47,3

48,9

2009

2010

(1) A partir de 2009 inclui a carteira do BNC.

Carteira de Crédito de Agronegócio por Porte do Cliente
(R$ bilhões)

Carteira de Crédito de Agronegócios: por Finalidade,
Região e Porte do Cliente
Carteira de crédito de Agronegócio por Finalidade

Segmento

Dez/09

Dez/10

Mini

11,3

5,3

Pequeno

10,7

16,2

Médio e Grande

41,0

50,3

38,1% Custeio

Cooperativas

2,8

3,2

35,0% Investimento

BNC

0,8

-

26,9% Comercialização

Total

66,4

75,0

0,1% Demais

Mitigação de riscos
GRI FS8

Na contratação de operações de crédito rural destacam-se a utilização de mecanismos de mitigação de
risco – intempéries e preços. Ao ﬁnal de 2010, 55,1% das
operações de custeio agrícola estavam cobertas com seguro de produção (seguro agrícola ou proagro) e 6,1%
cobertas por seguro de preço (contratos de opções).

Crédito rural com Foco Socioambiental
Para incentivar boas práticas a produtores rurais, o BB
oferece uma série de linhas de crédito com foco socioambiental para as atividades agropecuárias, ﬂorestamento e
reﬂorestamento, agroecologia, produção orgânica, recupe-
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ração de áreas degradadas, de redução e absorção de gases
de efeito estufa e de projetos de baixo carbono, amparados
pelo Programa de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), em
implementação, tais como BNDES Produsa, FCO Pronatureza,
BNDES Propﬂora, Pronaf Florestal, Pronaf Agroecologia, Pronaf ECO. Em 2010 o volume contratado nestas linhas foi de
R$ 195,6 milhões.

Produtos com Características Socioambientais
GRI EC4 | FS7 | FS8

Produto ou Serviço

Característica RSA

Características dos
Quantidade
Total da
Produtos
de Operações Carteira em
Realizadas 2010 (R$ mil) Ambientais Sociais

BB Florestal – FCO Prona- FCO Pronatureza:
tureza
a) incentivar projetos que visem à conservação e à proteção do meio
ambiente, à recuperação de áreas degradadas ou alteradas e ao desenvolvimento de atividades sustentáveis;
b) apoiar a adaptação dos processos produtivos a tecnologias apropriadas às condições ambientais da região;
c) incentivar a recuperação da área de reserva legal, matas ciliares e de
preservação ambiental;
d) propiciar condições para expansão da atividade orgânica;
e) incentivar a implantação de empreendimentos florestais, com foco
na geração de empregos e renda;
f) apoiar, também, a viabilização de projetos que contemplem sequestro de carbono e redução de emissão de gases de efeito estufa.
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293.220

X

BB Florestal – BNDES Pro- I. Contribuir para a redução do déficit existente no plantio de árpflora
vores utilizadas como matérias-primas pelas indústrias, principalmente a indústria moveleira;
II. Incrementar a diversificação das atividades produtivas no meio
rural;
III. Gerar emprego e renda de forma descentralizada;
IV. Alavancar o desenvolvimento tecnológico e comercial do setor,
assim como a arrecadação tributária;
a) sociais: fixar o homem no meio rural e reduzir a sua migração para as cidades, por meio da viabilização econômica de
pequenas médias propriedades;
b) ambientais: contribuir para a preservação das florestas nativas e ecossitemas remanescentes.

195

97.449

X

BB Florestal – Pronaf Flo- Investimentos em projetos que preencham os requisitos definirestal
dos pela Secretaria da Agricultura Familiar/MDA, para:

489

62.522

X

a) sistemas agroflorestais;
b) exploração extrativista ecologicamente sustentável, plano de
manejo e manejo florestal, incluindo-se os custos relativos à
implantação e manutenção do empreendimento;
c) recomposição e manutenção de áreas de preservação permanente e reserva legal e recuperação de áreas degradadas, para
cumprimento da legislação ambiental;
d) enriquecimento de áreas que já apresentam cobertura florestal
diversificada, com o plantio de uma ou mais espécies florestais,
nativas do bioma.
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Produto ou Serviço

Característica RSA

BNDES Produsa

O Programa de Estímulo à Produção Agropecuária SustentávelProdusa, é uma linha de crédito fixo, com recursos do BNDES, que
incorporou o antigo Programa de Integração Lavoura-Pecuária –
Prolapec e os itens do Programa de Modernização da Agricultura
e Conservação de Recursos Naturais – Moderagro relacionados à
correção e conservação de solos, recuperação de pastagens, ações
de adequação e preservação ambiental.

Características dos
Quantidade
Total da
Produtos
de Operações Carteira em
Realizadas 2010 (R$ mil) Ambientais Sociais
706

173.175

X

723.499

17.680.585

X

373

727.407

a) disseminar o conceito de agronegócio responsável e sustentável, agregando características de eficiência, de boas práticas de
produção, responsabilidade social e de preservação ambiental;
b) estimular ações de sustentabilidade ambiental no âmbito do
agronegócio;
c) estimular a recuperação de áreas produtivas degradadas, inclusive pastagens, para o aumento da produtividade agropecuária
em bases sustentáveis;
d) apoiar ações de regularização das propriedades rurais frente à
legislação ambiental (reserva legal, áreas de preservação permanente, tratamento de dejetos e resíduos, entre outros);
e) diminuir a pressão por desmatamento em novas áreas, visando a
ampliação da atividade agropecuária em áreas degradadas e que
estejam sob processo de recuperação;
f) assegurar condições para o uso racional e sustentável das áreas
agrícolas e de pastagens, reduzindo problemas ambientais;
g) intensificar o apoio à implementação de sistemas produtivos sustentáveis, como o sistema orgânico de produção agropecuária.
Pronaf

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
Pronaf, criado em 1995 pelo Governo Federal, destina-se ao apoio
financeiro das atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego direto da força de trabalho da família produtora rural.
Tem como objetivo fortalecer atividades do agricultor familiar,
integrá-lo à cadeia do agronegócio, aumentar sua renda e agregar valor ao produto e à propriedade, mediante a:
a) profissionalização dos produtores e familiares;
b) modernização do sistema produtivo;
c) valorização do produtor rural familiar.

BNDES/Moderagro

O Programa de Modernização da Agricultura e Conservação de Recursos Naturais – Moderagro é uma linha de crédito fixo, destinada
a investimentos agropecuários com recursos do BNDES.
a) apoiar o desenvolvimento da produção de espécies de frutas com
potencial mercadológico interno e externo, especialmente no âmbito do Programa de Produção Integrada de Frutas (PIF Brasil), assim como beneficiamento, industrialização, padronização e demais
investimentos necessários às melhorias do padrão de qualidade e
das condições de comercialização de produtos frutícolas (Moderagro Fruta);
b) fomentar os setores da apicultura, aquicultura, avicultura,
cunicultura, chinchilocultura, floricultura, horticultura, pesca,
ovinocaprinocultura, ranicultura, sericicultura, suinocultura
e a defesa animal, particularmente o Programa Nacional de
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) e
a implementação de sistemas de rastreabilidade bovina e bubalina (Moderagro Desenvolvimento e Defesa Animal), além de
projetos de adequação sanitária ou ambiental, relacionados às
atividades constantes das finalidades deste Programa.

Ourocard Agronegócio
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Permite aos seus portadores que acessem suas linhas de crédito
rural (custeio e investimento) previamente contratadas. O pagamento é feito diretamente ao fornecedor conveniado de forma
que garante a correta aplicação do recurso.

110.000
cartões
emitidos

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
GRI FS7 | EC4
ﬁnanceiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), uma iniciativa do Governo Federal
que tem por objetivo estimular o desenvolvimento dos agricultores familiares e viabilizar a concessão de créditos com
taxas e prazos adequados.
A grande contribuição do BB para o Pronaf é o uso de
toda a sua tradição, capacidade operacional e conhecimento
bancário em crédito rural para a construção de soluções de
crédito automatizadas e massiﬁcadas, possibilitando a contratação de mais de um milhão de operações por ano, R$ 5
bilhões de créditos concedidos.

Mudar a realidade social e econômica do pequeno produtor rural, inserindo-o em um contexto de maior uso de
tecnologia e de melhor gestão ﬁnanceira e comercial é um
grande desaﬁo para qualquer país, e o Brasil vem dando conta
disso por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar – Pronaf. Este programa propicia ﬁnanciamentos com prazo e taxas adequadas ao produtor, em um
ambiente de proteção contra os riscos climáticos e de comercialização com incentivo ao associativismo e ao uso da assistência técnica.
Como executor de políticas públicas com perﬁl de desenvolvimento sustentável, o Banco do Brasil é o principal agente

Os gráﬁcos abaixo demonstram a expressiva evolução da participação do BB no Pronaf:
Contratações – Ano Safra
(R$ bilhões)

8,4
7,6
6,0

5,6

5,1
4,2
3,4
2,1

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

Saldo de Carteira – Ano
(R$ bilhões)

17,1
15,6
14,0
11,9
10,2
8,0
6,1

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
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O Banco do Comércio Exterior
O Banco do Brasil reaﬁrmou em 2010 a tradição de
principal parceiro do comércio exterior brasileiro. Sua
participação no mercado de câmbio de exportação atingiu a marca de 31%, com volumes de negócios de US$ 57,1
bilhões. No câmbio de importação, a participação do BB
chegou a 24%, com volume negociado de US$ 42,7 bilhões.
A liderança do Banco consolida-se também no ﬁnanciamento ao comércio exterior. As operações de
Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e
Cambiais Entregues (ACE) encerraram o ano com desembolsos de US$ 12,6 bilhões, o que representa uma
participação no mercado de 33,6%. No caso do Programa de Financiamento às Exportações (Proex), os
desembolsos na modalidade Financiamento foram de
US$ 432,5 milhões, que é a melhor marca dos últimos
cinco anos. As linhas voltadas para as importações
chegaram a US$ 4,3 bilhões, mantendo o BB como líder de mercado.
A assistência do Banco a seus clientes vai além das
operações ﬁnanceiras. O BB oferece também o Brasil
Web Trade (BWT), um ambiente eletrônico de negócios que permite às empresas realizar todos os passos
da exportação. Funciona como um canal interativo de
compra e venda, que simpliﬁca e dinamiza as negociações entre exportadores brasileiros e importadores em
todo o mundo, com rapidez e segurança.

Prestação de Serviços para o
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
O Banco do Brasil também exerce um conjunto de atividades voltadas para a operacionalização das exportações
e importações brasileiras, delegadas pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Entre os serviços disponíveis, destacam-se a emissão ou anuência de Certiﬁcado
de Origem Form A, Licença de Importação e Drawback.
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Os serviços on-line de câmbio e comércio exterior
também continuaram apresentando recordes. O percentual dos contratos de câmbio de exportação realizados pela internet foi de 66,5%. No caso da importação, 44,2% dos contratos de câmbio foram efetivados
via web. Do total de contratos, 47,9% foram realizados
por meio de assinatura digital. Essas iniciativas se alinham às diretrizes de sustentabilidade do Banco, já
que signiﬁcam redução do tempo de atendimento, de
consumo de material e energia, além de representar
mais segurança e agilidade para o cliente.
Além disso, o Banco auxilia as empresas de qualquer porte em seus primeiros passos no mercado externo, por meio dos serviços de Consultoria e de Capacitação em Negócios Internacionais. Em 2010, o BB
treinou mais de 19 mil pessoas em todo o país na área
de comércio exterior.
Os principais produtos de crédito do Banco do Brasil
para o segmento são: Adiantamento sobre Contrato de
Câmbio (ACC) e Adiantamento sobre Cambiais Entregues (ACE); ACC Indireto; BB Capital de Giro Exportação;
Programa de Financiamento às Exportações (Proex); BNDES-Exim; Capital de Giro Externo (Working Capital); Empréstimo Financeiro Direto; Overdraft; Pré-pagamento;
Proger Exportação; Leasing Internacional; Financiamentos à Importação (Finimp); e Desconto à Forfait.

Disseminação da Cultura Exportadora
Além de participar de todas as edições de 2010 dos
Encontros de Comércio Exterior (Encomex) promovidos
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o Banco do Brasil deu continuidade às
Jornadas de Comércio Exterior. O projeto, cujo objetivo é
impulsionar a inserção de empresas brasileiras no mercado internacional – especialmente as de menor porte – percorreu este ano 13 estados, num total de 19 eventos, nos
quais estiveram presentes mais de dois mil participantes.

Captações de Mercado
O Banco do Brasil, líder no mercado de depósitos, registrou R$ 519,0 bilhões em captações no ano de 2010, 4,1% de crescimento frente ao exercício anterior, o que reﬂete a conﬁança dos clientes no BB. Destaque para os depósitos em poupança
que cresceram 17,9% no ano.'
Nas captações externas, destaque para as emissões de títulos com prazo de 5 e 10 anos por meio do programa Global Medium Term Notes (GMTN), realizadas nos meses de janeiro e abril que atraíram US$ 1,45 bilhão. Em outubro o Banco do Brasil concluiu a captação de US$ 660 milhões em papéis de 10 anos, dos quais
US$ 650 milhões foram considerados elegíveis como capital de nível II pelo Banco Central, na categoria de dívida subordinada, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 21 pontos-base no índice de Basileia do BB, se comparado a
setembro de 2010.
Ao ﬁnal de 2010, o saldo das captações externas alcançou US$ 25,3 bilhões, variação de US$ 3,7 bilhões ou 16,9% em
relação a 2009.
Captações – (R$ bilhões)(1)

Captações no Exterior – (R$ bilhões)(1)

Depósito à Vista
Depóstio de Poupança
Captação de Mercado Aberto

11,8

Depósito a Prazo
Demais

362,0
260,6

208,1
5,2
40,1
36,7
49,3

5,6
51,3
45,8

14,3

85,5

2006

2007

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

%MISSÜES

19,4

Interbancários

56,5

63,5

75,7

89,3

51,9
55,0

160,8

142,2

149,6

2008

193,5

2009

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC.

204,7

17,6
12,4

3,8
1,7
2,3

2010

25,3
1,8
2,1

21,7

2,6
2,0

91,1

72,3

76,9

498,4

Compromissadas
519,0

2007

3,4
2,0
6,8
2,2
3,3

2008

2,6

5,1

2,0
6,3

7,6

4,6
8,8

6,2

2009

2010

(1) A partir de 2009 constam as carteiras do BV e BNC.

Bancos doadores em captações interbancárias:
78 (2009) e 91 (2010)
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Administração e Captação de Fundos e
Programas Governamentais
GRI EC4

Fundo Constitucional de Financiamento do CentroOeste (FCO)
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é uma iniciativa do Ministério da Integração Nacional com o objetivo de contribuir para o

desenvolvimento econômico e social da Região Centro-Oeste, mediante ﬁnanciamentos direcionados às
atividades produtivas, voltados aos setores econômicos industrial, agroindustrial, agropecuário, mineral,
turístico, comercial e de serviços.
Em 2010, o BB ﬁnanciou R$ 4,3 bilhões em 75 mil
operações com recursos do FCO e atendeu a 466 municípios da região. Esse número representa incremento
de 33,6% em relação ao ano anterior e é o maior volume contratado em um exercício desde a criação do
Fundo. Destaca-se o fato de que 51,4% desse total beneﬁciaram tomadores de micro/mini e pequeno porte.

FCO – Desembolso Acumulado – (R$ bilhões)
Maior volume anual contratado desde a criação
s -ÏDIA -ENSAL n 2  MILHÜES
3,1

3,2

2,8
2,3

1,4

1,6

2,5

1,7

1,1
0,8
0,5
0,1

jan/10

fev/10

mar/10

abr/10

mai/10

jun/10

jul/10

ago/10

set/10

out/10

nov/10

dez/10

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Fundo Garantidor de Parcerias Público Privadas (FGP)

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) é um fundo especial, de natureza contábil-ﬁnanceira, vinculado
ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), destinado
ao custeio do Programa do Seguro-Desemprego, do
Abono Salarial e ao ﬁnanciamento de Programas de
Desenvolvimento Econômico.

O Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas
(FGP) tem a ﬁnalidade de garantir o pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelos parceiros públicos
federais em virtude de formalização de projetos de Parcerias Público-Privadas, respondendo por suas obrigações
com os bens e direitos integrantes do seu patrimônio.
O Banco do Brasil administra o Fundo Garantidor
de Parcerias Público-Privadas – FGP, que tem por objetivo prestar garantia para estruturação de PPPs no
âmbito federal. Ao ﬁnal de 2010, o patrimônio desse
fundo era de R$ 349,9 milhões.
Ao ﬁnal de 2010, a carteira de operações de crédito
com estados e municípios atingiu a marca de R$ 3,132
bilhões, o que representa um crescimento de 47% em
relação ao ﬁnal do exercício anterior. As operações contratadas têm origem em linhas de crédito especíﬁcas
para estados e municípios, voltadas, entre outros, para
investimentos em áreas de signiﬁcativa relevância social, tais como obras de infraestrutura e aquisição de
ônibus escolares para a rede pública de ensino.

Fundo de Garantia de Operações – FGO
Em 2010, o Fundo de Garantia de Operações – FGO
se consolidou como instrumento de signiﬁcativa importância para garantir o crédito para pessoas jurídicas,
especialmente para as micro e pequenas empresas.
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Cartões

Uso Seguro dos Cartões

Em 2010, o Banco do Brasil ganhou participação no
mercado de cartões, com crescimento em seu faturamento. Com 88,3 milhões de plásticos emitidos, um
incremento de 1,2% sobre 2009, somado a um amplo
portfólio de modalidades de cartões e bandeiras, o Banco do Brasil oferece a seus clientes uma plataforma moderna e personalizada de cartões multifuncionais que,
ao agregar a tecnologia de chip, oferecem um amplo
conjunto de funcionalidades e segurança.
Cartões
111,2

&ATURAMENTO DE #ARTÜES 2 BILHÜES
4OTAL DE #ARTÜES %MITIDOS

88,6
66,2

50,1

87,3

37,9

88,3

78,0

55,8

2007

2008

O Banco do Brasil utiliza os canais de comunicação
com o cliente para orientação e reforço positivo sobre
segurança no uso dos cartões: mensagens em fatura,
orientações constantes nas "cartas-berços", no adesivo colocado sobre o anverso dos plásticos, bem como
rotinas da Central de Atendimento ao cliente e mensagens nos Terminais de Autoatendimento.
Em 2010, o site de cartões na internet (bb.com.br)
passou a apresentar links para dicas de uso de cartões da Abecs-Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços ("Cartão – a dica é saber
usar"), e para a área de educação ﬁnanceira do Banco.

Educação Financeira
GRI PR3

68,6

2006

GRI PR3

2009

2010

Coerente com sua política de responsabilidade social, o Banco do Brasil, em parceria com a Visa, apresentou a peça “Teatro Finanças Práticas” para alunos da
rede pública de São Paulo. Foram dez apresentações no
Centro Cultural Banco do Brasil com sessões exclusivas
para 1500 alunos da rede pública, com idade entre 11
e 16 anos. O objetivo foi mostrar conceitos básicos de
ﬁnanças pessoais a esse público.

Arredonde sua Conta
O Banco do Brasil, em parceria com o Instituto Terra, lançou um programa que promove a recuperação da Mata Atlântica por
meio do Programa “Arredonde sua Conta”. Com ele os clientes Ourocard do Banco do Brasil podem arredondar os centavos da fatura mensal de seu cartão de crédito, no valor máximo de 99 centavos, para serem doados à ONG.
Os valores doados pelos clientes BB ao Instituto Terra são destinados a projetos de restauração ecossistêmica, incentivo ao
desenvolvimento rural sustentável, pesquisa cientíﬁca e educação ambiental.

Produtos com Características Socioambientais

Produto ou Serviço Característica RSA

Quantidade
de cartões
emitidos

Participação Características dos Produtos
no total Ambientais
Sociais

Ourocard
Empreendedor

Cartão de crédito específico para atender a Microempreeendedores Individuais (MEI), isento de anuidade e com remessa
do cartão para o endereço informado pelo portador. Tem como
objetivo alavancar o crédito nesse segmento, facilitar sua bancarização e movimentação de recursos financeiros.

891

0,001%

X

BB Crédito Pronto

Criado para facilitar aos clientes o acesso aos recursos de microcrédito disponibilizados pelo BB, com base na resolução 3.109, do
Conselho Monetário Nacional CMN, com taxa de juros de 2% a.m.

82.971

0,094%

X

Cartão BB
Previdência Social

Cartão para aposentados e pensionistas do INSS, com taxa de
juros de 2,99 ao mês, muito abaixo da praticada pelo mercado
de cartões, sem cobrança da anuidade e sem cobrança de tarifa
de emissão de cartão.

76.463

0,087%

X
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Seguros, Previdência e Capitalização
Seguros, previdência e capitalização são segmentos do mercado que apresentam boas perspectivas
no país e para o Banco do Brasil nos próximos anos.
Para ganho de eﬁciência e reforço na competitividade
do BB neste mercado, o Banco desenvolveu parcerias
estratégicas e reestruturou a estrutura societária de
suas empresas de seguridade, favorecendo o aumento
da participação do resultado destes produtos no lucro
do BB, conforme pode ser visto no gráﬁco abaixo:
Índice de Seguridade (R$ mil)
Resultado Total de Seguridade (A)
Resultado Recorrente BB (B)
Índice Total de Seguridade % (A/B)

2009

2010

992.199

1.354.179

8.506.013 10.664.218
11,7

12,7

A seguir serão apresentados os principais resultados das empresas de seguridade do Banco do Brasil.

Aliança do Brasil
A Companhia de Seguros Aliança do Brasil foi
criada em junho de 1997 e
tem como acionista o Banco do Brasil, por meio de sua
subsidiária integral, a BB Aliança Participações S.A.
Sediada na cidade de São Paulo (SP), a Companhia
possui atuação em todo o território brasileiro e conta
com cerca de 1.000 colaboradores, entre funcionários,
estagiários, menores aprendizes e terceiros.
Com uma diversiﬁcada carteira de produtos, composta por mais de 40 tipos de seguros cobrindo riscos
pessoais e patrimoniais, a Aliança do Brasil oferece soluções que atendem às necessidades de pessoas físicas
e jurídicas, em todos os segmentos, inclusive o agronegócio. Sua carteira de riscos pessoais e de outros ramos
acumula, atualmente, mais de 10 milhões de clientes.
Desde 1º de setembro/2010, a carteira de Seguros
de Danos da Companhia de Seguros Aliança do Brasil
passou a ser administrada pela Aliança do Brasil Seguros S.A., empresa do conglomerado Banco do Brasil.
No último ano, a base de clientes cresceu mais
de 14%. Somente nos três primeiros meses de 2010
a empresa conquistou mais de meio milhão de clientes. O evento que mais contribuiu para a ampliação
da base de clientes foi o lançamento do produto BB
Proteção, seguro de acidentes pessoais oferecido por
módulos de R$ 4,99 por mês cada, de acordo com o
perﬁl do cliente.
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No ramo vida, a Aliança do Brasil encerrou o ano
com 3,9 milhões de vidas seguradas, crescimento de
34,5% em 12 meses. Esta evolução permitiu ganho de
0,7 ponto percentual em participação de mercado e
mantendo a Aliança como a 3ª maior seguradora do
mercado por Prêmio de Seguros, com market share de
11,5% (fonte: Susep-dez/10). A empresa registrou lucro
líquido de R$ 451,5 milhões e se manteve na liderança do ranking de seguros rurais, com participação de
45,7%, praticamente quatro vezes a participação do
segundo colocado.

Brasilveículos
Empresa de
seguros do Banco do Brasil, a
Brasilveículos adotou, em 2010, uma política de forte
crescimento e, para viabilizá-la, manteve uma estratégia de preços agressiva. O impacto dessa política foi
um crescimento de 19,9% do seu prêmio emitido e de
18,6% do prêmio retido. A frota retida subiu 5,9% alcançando 1,028 milhão de veículos.
No entanto, essa expansão acabou impactando
negativamente a taxa de cancelamento, que saiu de
12,2% para 12,9% e o índice de sinistralidade que aumentou de 63,8% para 69,3%. Com isso, os sinistros
retidos ﬁcaram em R$ 1,0 bilhão, uma alta de 37,2%,
mas mesmo com o aumento dos sinistros o resultado
operacional cresceu 64,5% atingindo R$ 150,7 milhões.
O crescimento da carteira de investimentos da
seguradora e aumento das taxas de juros levaram o
resultado ﬁnanceiro a alcançar R$ 94,1 milhões, uma
elevação de 14,1%. A estratégia de expansão, aliada ao
bom desempenho ﬁnanceiro, permitiram que a empresa registrasse um lucro líquido de R$ 87,6 milhões,
uma elevação de 66,3% quando comparado ao ano
passado. Com base no ranking da Susep, a Brasilveículos se manteve entre as cinco maiores seguradoras de
veículos do mercado.

Brasilcap
Empresa de capitalização fundada em 31 de
julho de 1995, a Brasilcap é líder de mercado há 14 anos. No ranking da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), aparece
em 1º lugar tanto na arrecadação quanto nas reservas
técnicas e, em 2010, foi a empresa que mais premiou
seus clientes.

No ranking de arrecadação possui 23,3% de market
share em faturamento, com receita de R$ 2,73 bilhões.
Comemorou, em três oportunidades, a quebra do seu
recorde de faturamento mensal: em março, com R$
237,4 milhões; em maio, com R$ 239,0 milhões; e em
agosto, com R$ 259,1 milhões. Esses fatores ﬁzeram
que a companhia registrasse um crescimento de 21,0%
em relação a 2009. Já no ranking de reservas técnicas,
a empresa possui 24,3% de participação no mercado,
com provisões da ordem de R$ 4,19 bilhões, que, quando comparadas ao ano passado, representam uma
evolução de 15,8%.
A Brasilcap realiza periodicamente pesquisas de satisfação com clientes e ex-clientes. Inova nos produtos,
apresentando soluções como resgates parciais, postergação e antecipação de parcelas, títulos com renda variável, de garantia locatícia e que oferecem descontos
em medicamentos. Essa estratégia de diversiﬁcação e
inovação de produtos permite a penetração da empresa em todas as camadas de renda.

Brasilprev
A Brasilprev é
uma das maiores
companhias de previdência privada aberta do Brasil, com mais de 1,29 milhão de clientes e ativos sob gestão que superam os R$
37,2 bilhões, expansão de 38% em relação ao ano anterior. Resultado da associação entre o Banco do Brasil e o
Principal Financial Group, tem como missão proporcionar aos clientes soluções de segurança ﬁnanceira e serviços de alta qualidade para viabilizar projetos de vida.
Os excelentes resultados acumulados pela companhia são fruto da expertise, solidez e tradição de
seus acionistas, da excelência dos produtos e serviços

Produto ou Serviço

Característica RSA

oferecidos, bem como da vasta e competente força
de vendas do Banco do Brasil. Com atuação pautada
pela ética e transparência, a Brasilprev tem garantido
a geração de valor para seus negócios e para todos os
públicos com os quais se relaciona.
Em 2010, manteve a posição de liderança em captação líquida do mercado brasileiro de previdência privada, conquistada em novembro de 2008. A captação
líquida é o indicador que melhor reﬂete o crescimento
com qualidade e o ganho de escala, pois representa
todo o recurso arrecadado pela empresa menos os resgates realizados no período, ou seja, os recursos que
efetivamente permanecem na companhia.
Impulsionada pelas vendas de produtos VGBL, a
arrecadação da Brasilprev alcançou R$ 9,7 bilhões de
suas rendas de contribuições líquidas, alta de 57,6%
sobre o ano de 2009, permitindo à empresa manter o
2º lugar no ranking de arrecadação da Fenaprevi.

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.

Produtos com Características Socioambientais
O Banco do Brasil oferece várias alternativas de seguros
e capitalização com atributos socioambientais, sendo que
a maioria destes produtos de seguridade transferem parte
de sua receita à Fundação Banco do Brasil. Em 2010, mais
de R$ 1 milhão foram repassados aos projetos da Fundação
Banco do Brasil, crescimento de 47,8% frente a 2009.
Participação
Características dos Produtos
Faturamento
do Produto no
por Produto em
Faturamento Total
2010 (R$ mil)(1)
Ambientais
Sociais
da cateira %

Seguridade
Ouro Vida

Transfere à Fundação Banco do Brasil 50% de
sua receita de estipulação para ser aplicada
nos programas sociais dessa entidade.

310.491

17,53

x

Ouro Vida Empresa

Transfere à Fundação Banco do Brasil 100%
de sua receita de estipulação para ser aplicada
nos programas sociais dessa entidade.

4.175

0,24

x

Ouro Vida Estilo

Transfere à Fundação Banco do Brasil 50%
de sua receita de estipulação para ser aplicada nos programas sociais dessa entidade – preferencialmente para programas de
recursos hídricos.

1.115

0,06

x

x

(1) Valor comercializado em 2010. Não considera o estoque de operações.
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Produto ou Serviço

Característica RSA

Participação
Características dos Produtos
Faturamento
do Produto no
por Produto em
Faturamento Total
2010 (R$ mil)(1)
Ambientais
Sociais
da cateira %

Seguridade
BB Seguro Vida Mulher

Transfere à Fundação Banco do Brasil 50% de
sua receita de estipulação para ser aplicada
nos programas sociais dessa entidade.

Este produto torna possível e atrativa a
aquisição de seguro prestamista para
BB Seguro Vida Agricultura
clientes de operações de crédito rural dos
Familiar
programas destinados à agricultura familiar (Pronaf).
Transfere à Fundação Banco do Brasil
Ouro Residencial e Residencial 100% de sua receita de estipulação para
Estilo
ser aplicada nos programas sociais dessa
entidade.
Transfere à Fundação Banco do Brasil
Ouro Máquinas e Máquinas
100% de sua receita de estipulação para
Novo – ALS
ser aplicada nos programas sociais dessa
entidade.
Transfere à Fundação Banco do Brasil
Ouro Empresarial e Empresarial 100% de sua receita de estipulação para
Novo – ALS
ser aplicada nos programas sociais dessa
entidade.
Direcionamento de parte da receita à FBB,
a fim de beneficiar projetos com cunho
socioambiental – projeto de recursos hídriBB Seguro Auto Estilo
cos. O valor do repasse é R$ 0,30 por apólice. O valor de 2009 refere-se aos meses de
outubro, novembro e dezembro.

143.589

8,11

X

47.634

2,69

52.530

25,68

7.241

3,54

64.007

31,29

22.663

1,49

X

174.980

6,41

X

20.683

0,76

X

201.004

7,36

X

156.876

5,74

X

X

Capitalização

Ourocap Estilo Prêmio (PU 36S)

Ourocap Estilo Flex (PP 93E)

Ourocap Multichance
(PM 48 M)

Ourocap 200 anos
(PM – PP 60 M)

Produtos hídricos – transferem à FBB o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total dos recursos arrecadados no
pagamento, pelos subscritores, da parcela
única dos títulos de capitalização PU36 S
(“Ourocap Estilo Prêmio”), comercializados através da rede bancária do Banco do
Brasil.
Produtos hídricos – transferem à FBB o
percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento), do total dos recursos arrecadados
no pagamento, pelos subscritores, das 48
(quarenta e oito) mensalidades dos títulos
de capitalização PP 93 E (“Ourocap Estilo
Flex”), comercializados através da rede
bancária do Banco do Brasil.
BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidade e 0,5% (zero vírgula cinco por cento), da
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PM 48 M (Ourocap Multichance),
comercializados através da rede bancária
do Banco do Brasil.
BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidade, e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PP 60 M (“Ourocap 200 Anos PM”),
comercializados através da rede bancária
do Banco do Brasil.

(1) Valor comercializado em 2010. Não considera o estoque de operações.
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BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidaOurocap 200 anos
de, e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da
(PM – PP 60 C)
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PP 60 C (“Ourocap 200 Anos PM”),
comercializados através da Central de Atendimento da Brasilcap.
Produtos hídricos – transfere à FBB o percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento), do total dos recursos arrecadados
Ourocap Estilo Prêmio Cartão
no pagamento, pelos subscritores, da
de Crédito
parcela única dos títulos de capitalização
(PU 36G)
PU36 G (“Ourocap Estilo Prêmio Cartão de
Crédito”), comercializados através da rede
bancária do Banco do Brasil.

Ourocap 200 Anos Cartão
(PP60A)

BB Educar – transfere à FBB o percentual de
0,5% (zero vírgula cinco por cento), do total
dos recursos arrecadados no pagamento,
pelos subscritores, da segunda mensalidade, e 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da
terceira mensalidade dos títulos de capitalização PP 60 A (“Ourocap 200 Anos Cartão”), comercializados através da Central
de Atendimento da Brasilcap.

Participação
Características dos Produtos
Faturamento
do Produto no
por Produto em
Faturamento Total
2010 (R$ mil)(1)
Ambientais
Sociais
da cateira %

22.395

0,82

1.538

0,06

247

0,01

X

X

X

(1) Valor comercializado em 2010. Não considera o estoque de operações.

Administração de Recursos de Terceiros
No ano de 2010, a BB Gestão de Recursos – BB DTVM,
maior administradora de recursos de terceiros do país,
atingiu R$ 360,2 bilhões em recursos administrados,
divididos entre fundos de investimento e carteiras
administradas. Esse volume representou crescimento
de 17,4% em 12 meses segundo a Associação Brasileira
das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais
– Anbima.
Vale destacar que esses números não incluem o
saldo de recursos administrados pelo Banco Votorantim, que atingiu R$ 24,1 bilhões em dezembro de 2010.
Caso fosse consolidado 50,0% do saldo administrado
pelo BV, percentual igual à participação do BB em seu
capital total, a participação de mercado do Banco do
Brasil chegaria a 21,9%.

Além de não adquirir participação em empresas
que desrespeitam princípios relativos à preservação
ambiental e aos direitos humanos e do trabalho, a BB
DTVM, subsidiária integral do Banco do Brasil, tornouse signatária dos Princípios para o Investimento Responsável – PRI, da Organização das Nações Unidas –
ONU, comprometendo-se a aprofundar a adoção das
variáveis socioambientais em suas decisões de investimento. Em 2010, a BB DTVM aderiu aos Princípios para
o Investimento Responsável. Desta forma, a análise e
decisão de investimentos incorporam critérios socioambientais e de governança corporativa. Além desta
iniciativa, o BB dispõe de fundos com características
que privilegiam a sustentabilidade, como o FIP Brasil Governança, BB Referenciado DI Social 50, que em
2010 repassou R$ 827 mil para os projetos da Fundação
Banco do Brasil, e BB Ações ISE.
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Fundos de Investimento com Características
Socioambientais
GRI EC2

GRI FS11

O Banco do Brasil oferece a seus clientes duas alternativas de fundos de investimentos que adotam crité-

Produto ou Serviço

Característica RSA

rios de RSA e quatro fundos de investimento em participação. Segundo o International Finance Corporation
(IFC), braço empresarial do Banco Mundial, os investimentos que levam em consideração critérios sociais e
ambientais – Investimentos Socialmente Responsáveis
(ISR) – acumulam captação mundial superior a US$ 2,0
trilhões, principalmente nos países desenvolvidos.

Características dos
Patrimônio Percentual em
Produtos
Rentabilidade
Líquido em 2010 Relação ao Total
em 20101
(R$ mil)
da Carteira
Ambientais
Sociais

BB Referenciado DI 50% da taxa de administração é repassado à
Social 50
Fundação Banco do Brasil.

38.400

0,010

6,10%

23.200

0,006

7,97%

X

Carteira teórica do ISE – índice composto por
ações de empresas que apresentam proposta de responsabilidade corporativa ampla,
que considera aspectos de boa governança,
eficiência econômica, equilíbrio ambiental e
justiça social.
BB Ações ISE

Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo prevê que as companhias
investidas deverão obrigatoriamente adotar
padrões de responsabilidade socioambiental
(buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas
atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

X

(1) No caso dos Fundos de Investimento em Participações (FIP), a rentabilidade durante os primeiros anos normalmente é negativa, o que se justifica pelo pagamento
de taxa de administração e outras despesas cabíveis, bem como pelo fato de que os ativos são adquiridos paulatinamente e precisam atingir a maturação para gerar
resultados, seja pelo pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, seja pelo ganho de capital decorrente do desinvestimento.

Fundos de Investimento em Participações (FIP) com
características socioambientais

Produto ou Serviço

Característica RSA

FIP Brasil de Governança Corporativa

Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participações em empresas que possam ser conduzidas ao estágio de
companhia de governança corporativa global (pré-IPO), com
sólidos fundamentos de gestão, passíveis de aprofundamento das práticas de governança corporativa e aplicação dos
conceitos de autossustentabilidade, com maturidade para
administração de conflitos e tratamento das questões socioambientais.
O Regulamento do Fundo prevê que as companhias investidas
deverão obrigatoriamente adotar padrões de responsabilidade socioambiental (buscando minimizar os eventuais efeitos
nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades) e
adotar boas práticas de governança corporativa.
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Características dos
Patrimônio
Produtos
Rentabilidade
Líquido em 2010
em 20101
(R$ mil)
Ambientais
Sociais

340.592

7,40%

X

Produto ou Serviço

Características dos
Patrimônio
Produtos
Rentabilidade
Líquido em 2010
em 20101
(R$ mil)
Ambientais
Sociais

Característica RSA
Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participações
em empresas, cujas atividades se associem a projetos com potencial de geração de créditos de carbono, com a incorporação
dos princípios de sustentabilidade às decisões de investimento.

Brasil Sustentabilidade
Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo
FIP(1)
prevê que as companhias investidas deverão obrigatoriamente
adotar padrões de responsabilidade socioambiental (buscando
minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

Brasil Agronegócio
FIP(1)

Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participações
em empresas brasileiras nas quais tenham sido identificados
sólidos fundamentos de valor e que possam se beneficiar de
aportes de capital, com o objetivo de levá-las ao mercado de
ações. O foco de investimentos do Fundo abrangerá toda a
cadeia produtiva do agronegócio, desde o fornecimento de
insumos até o processamento e distribuição.

6.394

(48,14%)

X

X

34.401

(18,09%)

X

X

42.859

(8,84%)

Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo prevê que as companhias investidas deverão obrigatoriamente adotar padrões de responsabilidade socioambiental
(buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio
ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.
Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participação
em empresas brasileiras de médio porte, já atuantes no comércio exterior, ou que tenham potencial de se internacionalizarem. Ex.: setores de alto valor agregado, empresas líderes
Fundo Brasil de Inter- de setores nacionais e setores nos quais o Brasil é competitivo.
nacionalização Em- Como característica socioambiental, o Regulamento do Fundo prevê que as companhias investidas deverão obrigatoriapresas FIP(1)
mente adotar padrões de responsabilidade socioambiental
(buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio
ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

X

(1) No caso dos Fundos de Investimento em Participações (FIP), a rentabilidade durante os primeiros anos normalmente é negativa, o que se justifica pelo pagamento
de taxa de administração e outras despesas cabíveis, bem como pelo fato de que os ativos são adquiridos paulatinamente e precisam atingir a maturação para gerar
resultados, seja pelo pagamento de dividendos ou juros sobre capital próprio, seja pelo ganho de capital decorrente do desinvestimento.

BB Ações ISE
Lançado em dezembro de 2005, o BB Ações Índice de
Sustentabilidade Empresarial é o primeiro fundo ético do
Banco do Brasil e o primeiro fundo do Brasil a ser referenciado no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa
de Valores de São Paulo (ISE). A Carteira do ISE é compos-

ta por empresas que evidenciam as questões sociais e
ambientais em suas práticas administrativas e negociais.
Fundos éticos estimulam empresas a investir em sustentabilidade socioambiental em seus negócios e investidores a
valorizarem empresas que procuram reduzir impactos.
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BB DI Social 50

Mercado internacional

O BB Referenciado DI Social 50 é um fundo de investimento do BB com atributos socioambientais que
destina 50% da taxa de administração para o Programa Fome Zero – desde 2003, já foram repassados mais
de R$ 8,2 milhões a diversos projetos alinhados ao
Programa Fome Zero do Governo Federal articulados
pela Fundação Banco do Brasil.

No mercado de capitais internacionais, o BB, por
meio de suas corretoras externas BB Securities Ltd
(Londres) e Banco do Brasil Securities LLC (Nova Iorque), atuou em 30 das 69 operações de captação
externa realizadas por empresas, bancos e governo
brasileiro, das quais 17 com status de lead-manager e
13 como co-manager. Do total de aproximadamente
US$ 40 bilhões emitidos no ano, o BB participou em
cerca de US$ 21,6 bilhões.
No mercado de fusões e aquisições, o BB-BI participou de 5 operações concretizadas que somaram R$ 8,5
bilhões, ﬁcando em 7º lugar no ranking Anbima, com
12% de participação de mercado.

Mercado de Capitais e Tesouraria
Mercado Doméstico
O Banco do Brasil atua no mercado de capitais doméstico por meio do BB Banco de Investimento S.A. – BB-BI.
Em 2010 foram 44 emissões de títulos de renda ﬁxa que
somaram R$ 13,8 bilhões, ﬁcando em 3º lugar no ranking
Anbima consolidado, com 19,3% de participação de mercado. No segmento de securitização foram 4 emissões de
Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios – FIDC,
1 de Certiﬁcados de Recebíveis Imobiliários – CRI e 2 de
Fundos Imobiliários, que somaram R$ 957 milhões.
No mercado de ações, o BB-BI coordenou 2 ofertas
de ações que somaram R$ 327,8 milhões. Em termos de
distribuição, o BB alcançou o 1º lugar no ranking Anbima , com 60,5% de participação de mercado.
Na custódia de ativos no mercado doméstico, o
Banco ocupa o 3º lugar no ranking Anbima, com R$
461,9 bilhões custodiados que representam 22,1% de
participação de mercado e atua como instituição depositária de ativos mobiliários.
A BB Gestão de Recursos, Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A. (BB DTVM), é uma empresa
especialista na gestão de recursos de terceiros e na administração dos fundos de investimento dos clientes
do Banco do Brasil, distribuídos na maior rede de atendimento bancário do país.
A empresa iniciou suas atividades em 1986 e ao longo
desses anos passou por mudanças para aperfeiçoar sua
estrutura. Aliando solidez, transparência, segurança, experiência e tecnologia avançada, a BB DTVM é sinônimo de
excelência em soluções de gestão aos mais diversos segmentos do mercado: Varejo, Alta Renda, Private, Corporate,
Estrangeiros, Governo e Investidores Institucionais.
Com um time de proﬁssionais selecionados, com
alto nível de qualiﬁcação, capacitação e comprometimento, principalmente com os clientes, a BB DTVM
presta atendimento com excelência e exclusividade,
adequando soluções às necessidades especíﬁcas para
cada perﬁl de investidor.
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Outros Serviços
O Banco do Brasil disponibiliza aos seus clientes diversas opções de produtos e serviços diferenciados e especializados. A seguir, apresentamos alguns deles. Com o foco
no aperfeiçoamento no atendimento aos seus clientes,
o BB desenvolve tecnologias que proporcionem maior
comodidade. Além dos pontos de atendimento físicos, o
cliente conta com serviços na internet, terminais de autoatendimento e outros canais, como o celular e tablets.
Para mais detalhes e informações sobre outros produtos e serviços acesse www.bb.com.br ou procure
nossas agências.

Consórcios
A BB Administradora de Consórcios encerrou o ano
de 2010 com 208,9 mil cotas ativas, crescimento de
48,3% em 12 meses. Destaque para o segmento de automóvel, que cresceu 80%, atingindo 168,4 mil cotas
em 2010. Em novembro de 2010, o BB, que já atuava nos
segmentos de bens móveis e imóveis, tornou-se a primeira instituição ﬁnanceira a ofertar portfólio completo de consórcio, com a entrada no segmento de serviços.

Produtos e Serviços para o Setor Público
O Banco do Brasil é líder no volume de arrecadação
de Guias da Previdência Social – GPS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Além disso, detém
25,2% de participação na arrecadação de tributos da
Receita Federal do Brasil e 35,4% de participação nos
tributos estaduais, que totalizaram R$ 194,6 bilhões e
R$ 118,5 bilhões, respectivamente. Na esfera municipal,
foram arrecadados R$ 14,2 bilhões em tributos.

No início do ano, o BB e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN renovaram a parceria que
garantiu a continuidade da atuação do Banco na cobrança dos débitos provenientes de operações de crédito rural não pagas pelos contribuintes e inscritos na
Dívida Ativa da União – DAU. A iniciativa permitiu ao
Banco renegociar, em 2010, R$ 683,2 milhões, referentes a 6,5 mil acordos formalizados.
Foram processados créditos oriundos de convênios
de folhas de pagamento, no total de 177,5 milhões, entre
clientes pessoa jurídica e setor público no ano. No total,
o BB atendeu 12 milhões de servidores públicos e funcionários de empresas privadas com esse serviço, tendo
movimentado R$ 276,9 bilhões. O Banco do Brasil disponibiliza aos seus clientes diversas opções de serviços.

Débito Direto Autorizado

viço dispensa a impressão de boletos, medida que contribui para a redução do uso de papel e, consequentemente,
beneﬁcia o meio ambiente. Tal iniciativa implicou na preservação de 13 mil eucaliptos, na economia de mais de 23
milhões de litros de água e, monetariamente, de mais de
R$ 49 milhões para o banco, com a redução de despesas
de impressão, postagem e tarifa interbancária.

Saque Sem
O Saque Sem é uma inovação do BB para seus clientes. O cliente pode sacar até R$100 sem precisar do cartão magnético, mediante adesão de serviço por celular.

Cobrança e Arrecadação de Convênios
GRI EN26

A nova solução de cobrança eletrônica, o Débito Direto
Autorizado (DDA), somou 1,2 milhão de saques eletrônicos,
24% de participação de mercado e mais de 70,5 milhões
de boletos apresentados eletronicamente. Esse novo ser-

O serviço de Cobrança do BB é voltado ao recebimento de valores por meio de bloqueto de cobrança,
podendo ser pago por diversos meios, inclusive via celular, iPad e tablets.

Os serviços de cobrança bancária, arrecadação de
guias e débito automático do Banco do Brasil atendem a
mais de 565,7 mil empresas, que movimentaram um volume de R$ 709,3 bilhões em 2010 por meio de 917.987.046
títulos emitidos. Esses serviços agregaram R$ 1,9 bilhão
em receitas, crescimento de 15,8% em relação a 2009.
Em julho de 2010 foi lançada uma novidade neste
serviço: a impressão dos bloquetos de cobrança em formato reduzido, do tamanho de meia folha de papel “A4”.
Esta é uma sistemática utilizada em aproximadamente
30% dos bloquetos emitidos. Com esse procedimento, o

BB contribui para uma economia anual de 84 mil quilos
de papel, 8 milhões de litros de água e a preservação de
3 mil árvores.
A Arrecadação de Convênios é feita por guia não
compensável (com código de barras), no formato deﬁnido pelo cliente, desde que obedecidos os padrões da
Febraban. A liquidação da guia pode ser efetuada por
cliente ou não cliente do BB em qualquer agência do
Banco do Brasil, por meio dos Terminais de Autoatendimento, Internet, Gerenciador Financeiro e dos Correspondentes Bancários.
Nossos Negócios
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Outros Produtos com Características Socioambientais
Outros produtos com características socioambientais que o BB possui estão ligados a ﬁnanciamentos em eﬁciência
energética, aquisição de bens que contribuam na preservação do meio ambiente e nas políticas públicas dos governos
para educação, infraestrutura entre outros.

Produto ou Serviço

Característica RSA

Quantidade
de Operações
Realizadas

Total da Carteira
em 2010 (R$ mil)

Características dos Produtos
Ambientais

Sociais

x

BB CREDIÁRIO

• Aquisição de materiais de construção em
lojas conveniadas;
• Aquisição de órteses e próteses com condições especiais para pessoas com deficiência
física;
• Aquisição de equipamentos de aquecimento solar;
• Financiamento de despesas com o pagamento de mensalidades e matrículas escolares;
• Aquisição de eletrodomésticos com condições especiais;
• Financiamento de despesas com viagens e
lazer, tais como: passagens aéreas, terrestres, marítimas ou ferroviárias, diárias de
pousadas e hotéis, locação de veículos, pacotes de turismo, dentre outros.

124.728

400.598

x

BB LEASING OUTROS BENS

Arrendamento mercantil que pode ser destinado à aquisição de bens que contribuam
com a preservação ambiental

12

501

x

Proesco

Linha para financiamento de até 90% de
projetos de eficiência energética que comprovadamente contribuam para a economia de energia, aumentem a eficiência
global do sistema energético ou promovam a substituição de combustíveis de
origem fóssil.

3

1.252

X

Governo

Produto ou Serviço

Característica RSA

Quantidade
de Operações
Realizadas

Total da Carteira
em 2010 (R$ mil)

Características dos Produtos
Ambientais

Sociais

BNDES Governos

Financiamento, para os estados, de obras públicas, equipamentos e instalações. Provoca
impactos sociais pela melhoria na qualidade
de vida da população abrangida pelas ações
proporcionadas pelos projetos e bens financiados.

15

1.667.378

x

Caminho da Escola

Financiamento de ônibus escolares para o
transporte diário de alunos de escolas da rede
pública de educação básica, nos municípios e
estados brasileiros.

332

134.707

x

9

381.866

x

354

208.908

x

Finame PSI

Provias
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Financiamento, para os estados, de ônibus,
máquinas e equipamentos novos. Provoca
impactos sociais pela melhoria na qualidade de vida da população abrangida pelas ações proporcionadas pelos projetos e
bens financiados.
Financiamento para aquisição, pelas prefeituras, de máquinas e equipamentos
destinados às intervenções em vias públicas, rodovias e estradas. Provoca impacto
social pela melhoria na qualidade de vida
da população abrangida pelas ações proporcionadas pelos projetos e bens financiados.

Quadro Resumo dos Produtos com Ênfase Socioambiental do Banco do Brasil (R$ milhões)
Volume (R$ milhões)
Capitalização(3)

Seguridade(1)

Ourocap Estilo Prêmio/Ourocap Estilo Flex/Ourocap Multichance/Ourocap 200 anos/Ourocap Estilo Prêmio Cartão de
Crédito/Ourocap 200 anos Cartão

% taxa de administração para
Ouro Vida/Ouro Vida Empresa/Ouro Vida Estilo/BB Seguro projetos socioambientais
Vida Mulher/BB Seguro Vida Agricultura Familiar/Ouro Residencial e Residencial Estilo/Ouro Máquinas e Máquinas
Novo – ALS/BB Seguros Auto Estilo

395,8

BB Diferenciado DI Social 200
BB Ações ISE
Fundos(2)

Carteira/Investimento
em companhias
socioambientalmente
responsáveis

FIP Brasil Gov. Corporativa
Brasil Sustentabilidade FIP
Brasil Agronegócios FIP

485,8

Brasil de Intermac. FIP

Linhas de Crédito(1)

BB Microcrédito DRS/Cred. Imob. Minha Casa Minha Vida/
Microcrédito/FCO Pronatureza/BNDES (Propflora, Produza, Linhas de crédito com
Moderagro, Proesco)/Pronaf (Florestal, Agroecologia, Eco)/ características socioambientais
CDC Veículos Ecoeficiente/BB

20.680,6

(1) Montante Comercializado; (2) Patrimônio Líquido; (3) Saldo de Carteira

Papéis BB
O Banco do Brasil realizou em junho de 2010 sua
mais bem-sucedida oferta pública de ações, na qual
foram negociados 396 milhões de ações, sendo 286
milhões na oferta primária e outros 110 milhões na secundária, totalizando R$ 9,8 bilhões.
A oferta reforçou a estrutura de capital do Banco
para viabilizar sua estratégia de expansão e permitiu
que fosse atingido 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.
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.
Ao ﬁnal de 2010, o capital social do Banco do Brasil
era de R$ 33.077.996.200,75 composto por 2.860.729.247
ações ordinárias na forma escritural e sem valor nominal. O maior acionista é a União Federal, com 59,2% do
capital, seguido da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) com 10,4%.

Conﬁguração Societária

União Federal
Previ

2006

2007

2008

2009

2010

68,7

67,1

65,6

65,3

59,2

11,4

10,7

10,4

10,4

10,4

BNDESPar

5

2,6

2,5

2,4

0,01

Free Float

14,8

19,6

21,5

78,1

30,4

0

0

0

0,1

0

Ações em Tesouraria
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Performance das Ações
O mercado acionário reﬂetiu os movimentos institucionais e econômicos de 2010. No mercado doméstico o dinamismo da economia brasileira favoreceu a
valorização para os papéis do Banco do Brasil que fe-

charam 2010 cotados a R$ 31,42, valorização de 12,71%
(ajustada por proventos) em doze meses, contra valorização de 1,00% do Ibovespa no mesmo período.
Considerando-se a data da oferta de ações, 30 de
junho de 2010, os papéis do BB se valorizaram 30,8%,
desempenho superior a de seus concorrentes.

Desempenho dos Papéis
(6%)
Banco do Brasil
Bradesco
Santander
Itaú
Ibovespa

30,8
30,7
26,6
23,5
13,7

30/06/2010

30/12/2010

Abaixo você encontra os principais indicadores de mercado das ações do Banco do Brasil:
Ações
Lucro Líquido por ação R$ (4)
Preço/Lucro 12 meses (x)

2006

2007

2008

2009

2010

2,44

2,04

3,43

3,95

4,32

8,6

14,9

4,3

7,5

7,3

Preço/VPA (x)(4)

2,5

3,1

1,3

2,1

1,8

VPA (R$)(4)

8,4

9,8

11,7

14,1

17,7

Payout (%)

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Dividend Yield (%)
Capitalização de Mercado (R$ bilhões)
Variação Anual das Ações (%)

4,6

2,7

9,3

5,3

5,2

52,8

75,3

37,7

76,3

89,9

+65,8

+47,0

-49,1

+117,0

+12,7

Cumprindo com sua política de distribuição de proventos, o BB destina 40% de seu lucro líquido como pagamento de dividendos e JCP a seus acionistas. A seguir, veja a evolução destes valores desde 2006:
Distribuição de dividendos e JCP por acionistas – R$ milhões

2006

2007

2008

2009

2010

TN

1.706

1.382

2.299

2.657

2.910

PREVI

299

228

364

418

488

BNDES

115

90

88

100

50

PF

87

88

200

221

253

PJ

61

78

163

196

277

135

157

400

466

726

0

0

0

1

0

2.405

2.023

3.521

4.059

4.706

Capital Estrangeiro
Incorporação BNC
TOTAL
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Bônus
Em 1996, por ocasião do aumento de capital do
BB, foram emitidas três séries de bônus: A, B e C, com
vencimentos em 2001, 2006 e 2011, respectivamente.

O preço de exercício desses bônus foi estabelecido em
R$ 8,50, com reajuste pelo IGP-DI pro rata temporis.
Na Oferta Pública de Ações houve exercício de 1.551.727
bônus C (BBAS13), restando ainda 4.328.704 ativos.
A distribuição e algumas características dos Bônus
“C” estão representadas conforme as tabelas seguintes:

Séries de Bônus C
Série

Código

Data de Exercício

Quantidade

Preço de Exercício (R$)

Cotação (R$)

Bônus C

BBA S 13

31.03 a 30.06.2011

4.328.704

28,77

67,33

Numa simulação, considerando-se o total de
2.860,7 milhões de ações, a diluição potencial no capital do Banco é de 0,5%, partindo-se da premissa de
que até 2011 não haverá aumentos adicionais de capital e que a quantidade remanescente dos bônus C seja
exercida no vencimento (31.03 a 30.06.2011).
Conversão:
1 Bônus = 3,131799 ações
Total de Ações = 2.860.729.247

Os ADR do BB obtiveram o maior crescimento orgânico da última década entre os programas brasileiros no
mercado de balcão, sendo o terceiro mais negociado no
neste mercado em 2010, ﬁcando atrás apenas de OGX
e Usiminas. Neste ano, o volume médio diário de negociação das empresas brasileiras listadas no mercado
de balcão foi de US$ 230 mil, enquanto o do BB foi de
US$ 1,2 milhão.

Reconhecimentos Recebidos em 2010
Diluição Esperada do Capital

Ratings
Bônus
Série C

Qtde. de Bônus Qtde. de Ações
4.328.704

13.556.631

Diluição do
Capital – %

Ratings Globais

0,5

Desempenho dos ADR
Para atingir os padrões internacionais de estrutura
e composição acionária, o Banco do Brasil deu o seu
primeiro passo, em dezembro de 2009, quando lançou
um Programa de American Depositary Receipt – ADR,
que colocou no mercado, até o ﬁnal de 2010, mais de 10
milhões de ADR ativos, volume recorde para essa categoria. A listagem dos ADR deu maior visibilidade para
o Banco no exterior, facilitando a conquista de novos
acionistas no mercado americano.

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

C/D
F3
BBBF3
BBBF1+(bra)
AA+(bra)
C+
P-1
P-3
Baa2
A2
Baa3
BR-1
Aaa.Br
BBBBBB-
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Premiações e Reconhecimentos
GRI 2.10

Principais prêmios, destaques e títulos recebidos pelo
Banco do Brasil em 2010:

• Eleito o banco do ano no Brasil pela revista The Banker;
• Campanha Nacional pela Acessibilidade – CONADE;

• Prêmio GRI Reader’s Choice – categorias Engajamento,
Prêmio Investidor e Vencedor Geral;
• Integrante da carteira do Índice de Sustentabilidade
Empresarial (ISE BM&FBovespa) pelo quinto ano
consecutivo;

• Prêmio Alide de reconhecimento das boas práticas
nas instituições ﬁnanceiras de desenvolvimento;
• Selo Empresa Amiga da Criança;
• Selo Pró-Equidade de Gênero;

• Deutsche Bank’s Straight Through Processing (STB)
Excellence Award;
• Vencedor do Prêmio e-ﬁnance 2010, com 35 cases
premiados em 12 categorias;
• Prêmio Abrasca de Criação de Valor, pela performance
e liquidez das ações negociadas em bolsa em 2009;

• Top 10 – Empresas de Maior Prestígio no Brasil
2010/2011 – Época Negócios;
• Prêmio prata na XVI Mostra ABMR&A (Associação
Brasileira de Marketing Rural e Agronegócios) de
Comunicação em Marketing Rural e Agronegócio –
Banco do Agronegócio na categoria Campanha de
Propaganda;

• Prêmio SM Awards 2010, como empresa de Destaque
em Crescimento – Bancos e Serviços Financeiros;

• 9º Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos;

• Eleito melhor banco latino-americano de 2010, em
premiação oferecida pela revista Latin Finance;

• Fundo de Ações de Governança e Sustentabilidade
da F&C.

• Prêmio “Melhores Empresas para Trabalhar 2010”
pelo Great Place to Work Institute;
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Relatório de Asseguração Limitada dos Auditores Independentes
Ao
Conselho de Administração, aos Acionistas, aos Administradores e
às demais partes interessadas do
Banco do Brasil S.A.
Brasília - DF

Introdução
Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre as informações
de sustentabilidade, divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil S.A. e suas controladas (Banco do Brasil),
relativo ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2010, elaborado sob a responsabilidade do Banco do Brasil. Nossa
responsabilidade é a de emitir um Relatório de Asseguração Limitada sobre essas informações de Sustentabilidade.

Procedimentos Aplicados
Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a Norma NBC TO 3000 - Trabalho
de Asseguração Diferente de Auditoria e Revisão, emitida pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade e com a
ISAE 3000 - International Standard on Assurance Engagements, emitida pelo International Auditing and Assurance
Standards Board IAASB., ambas para trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou de revisão de
informações ﬁnanceiras históricas.
Os procedimentos de asseguração limitada compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, coerência, o volume de informações quantitativas
e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram de base para a elaboração das
informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil;
(b) o entendimento da metodologia de cálculos e da consolidação dos indicadores através de entrevistas com
os gestores responsáveis pela elaboração das informações;
(c) confronto, em base de amostragem, das informações quantitativas e qualitativas com as informações de
sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual; e
(d) confronto dos indicadores de natureza ﬁnanceira com as demonstrações contábeis e/ou registros contábeis.

Critérios de Elaboração das Informações
As informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil de 2010 foram elaboradas
de acordo com as diretrizes para relatórios de sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI G3).

Escopo e Limitações
Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre as informações
de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil, nos itens de perﬁl (informações que
fornecem o contexto geral para a compreensão do desempenho organizacional, incluindo sua estratégia, perﬁl e
governança), na forma de gestão e nos indicadores de desempenho em sustentabilidade, não incluindo a avaliação
da adequação das suas políticas, práticas e desempenho em sustentabilidade.

Índice Remissivo GRI
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Os procedimentos aplicados não representam um exame de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Adicionalmente, nosso relatório não proporciona asseguração limitada sobre o alcance de informações
futuras (como por exemplo: metas, expectativas e ambições) e informações descritivas que são sujeitas a avaliação
subjetiva.

Nível de Aplicação GRI - G3
Seguindo as orientações das diretrizes GRI-G3, o Banco do Brasil declara um Nível de Aplicação A+ em seu
Relatório Anual, relativo às informações de sustentabilidade para o exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2010.
O Banco do Brasil reportou os itens de Perﬁl, os indicadores de desempenho essenciais e as formas de gestão
para cada categoria de indicador, além dos indicadores desempenho e de forma de gestão do Suplemento Setorial
de Serviços Financeiros - “Financial Services Sector Supplement - Version 3.0. FSSS Final Version”., além dos
indicadores adicionais considerados materiais para seus stakeholders. Dessa forma, os procedimentos aplicados
foram considerados suﬁcientes para nos certiﬁcarmos de que o nível de aplicação declarado pelo Banco do Brasil
está em conformidade com as orientações das diretrizes GRI-G3.

Conclusão
Com base nos procedimentos efetuados, não temos conhecimento de qualquer modiﬁcação relevante que
deva ser feita nas informações de sustentabilidade divulgadas no Relatório Anual do Banco do Brasil, relativo ao
exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2010, para que o mesmo esteja preparado de acordo com as diretrizes GRI-G3
e com os registros e arquivos que serviram de base para a sua preparação.

Brasília, 27 de abril de 2011

KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-DF
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Índice Remissivo GRI

Indicadores de
Desempenho da G3 &
Indicadores
de Desempenho do
Suplemento Setorial

Responda a um mínimo de 10
Indicadores de Desempenho,
incluindo pelo menos um de
cada uma das seguintes áreas:
Social, Econômico e Ambiental.

B+

Informações sobre a Forma de
Gestão para cada Categoria de
Indicador.

Responda a um mínimo de 20
Indicadores de Desempenho, incluindo
pelo menos um de cada uma das
seguintes áreas de desempenho:
Econômico, Ambiental, Direitos Humanos,
Práticas Trabalhistas, Sociedade e
Responsabilidade pelo Produto

A

A+

O mesmo exigido para o Nível B.

Forma de Gestão divulgada para
cada Categoria de Indicador.

Responda a cada Indicador essencial
da G3 e do Suplemento Setorial* com
a devida consideração ao Princípio da
Materialidade de uma das seguintes
formas:
(a) respondendo ao Indicador; ou
(b) explicando o motivo da omissão.

Com Verificação Externa

Resultado
Resultado

Informações
sobre a Forma de
Gestão da G3

Resultado

Não Exigido.

B
Responda a todos os critérios
elencados para o Nível C mais:
1.2;
3.9, 3.13;
4.5 a 4.13, 4.16 a 4.17.

Responda aos itens:
1.1;
2.1 a 2.10;
3.1 a 3.8, 3.10 a 3.12;
4.1 a 4.4, 4.14 a 4.15.

Com Verificação Externa

Conteúdo do Relatório

Perﬁl da G3

C+

Com Verificação Externa

C

Nível de Aplicação do Relatório

* Suplemento Setorial em sua versão final

Atendimento do Indicador
Total
Parcial
Não reportado
Indicadores de Perfil
1. Estratégia e Análise

Atendimento

1.1

Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na
organização sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e
sua estratégia.

1.2

Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades.

2. Perfil Organizacional

Observação

Págs.

2
30 , 40, 68
Atendimento

Observação

Págs.

2.1

Nome da Organização.

3

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços.

4

2.3

Estrutura operacional da organização, incluindo principais divisões,
unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures.

5

2.4

Localização da sede da organização.

4

2.5

Número de países em que a organização opera e nome dos países em
que suas principais operações estão localizadas ou são especialmente
relevantes para as questões de sustentabilidade cobertas pelo relatório.

4 , 33

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade.

3, 5

2.7

Mercados atendidos (incluindo discriminação geográfica, setores
atendidos e tipos de clientes/beneficiários).

33-34, 94

2.8

Porte da Organização.

19-26

2.9

Principais mudanças durante o período coberto pelo relatório referentes a
porte, estrutura ou participação acionária.

15, 27

2.10

Prêmios recebidos no período coberto pelo relatório.

184

3. Parâmetros para o Relatório

Atendimento

Observação

Págs.

3.1

Período coberto pelo relatório (como ano contábil/civil) para as
informações apresentadas.

15

3.2

Data do relatório anterior mais recente (se houver).

13

3.3

Ciclo de emissão de relatórios (anual, bienal etc.).

13

3.4

Dados para contato em caso de perguntas relativas ao relatório ou seu
conteúdo.

17

3.5

188

Processo para a definição do conteúdo do relatório, incluindo: a)
determinação da materialidade; b) priorização de temas dentro do
relatório; c) identificação de quais stakeholders a organização espera que
usem o relatório.

Relatório Anual 2010

Princípios
do
Pacto Global

A priorização dos temas a serem abordados foi
levantada nas entrevistas realizadas com os vicepresidentes do Banco e no Painel de Stakeholders
realizado em novembro de 2010, que contou
com 31 pessoas, divididas nos seguintes
públicos estratégicos: acionistas, funcionários,
especialistas, representantes da sociedade, 13-15
clientes e fornecedores. A escolha destes públicos
está vinculada à Missão e ao Código de Ética do
BB. A partir deste Painel e das entrevistas com
os executivos do Banco, foram identificados os
temas abordados no relatório, conforme tabela
das páginas 13, 14 e 15 do Relatório.

Princípios
do
Pacto Global

Princípios
do
Pacto Global

3.6

Limite do relatório (como países, divisões, subsidiárias, instalações
arrendadas, joint ventures, fornecedores).

15

3.7

Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou
ao limite do relatório.

15

3.8

Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures,
subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras
organizações que possam afetar significativamente a comparabilidade
entre períodos e/ou entre organizações.

15-16

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos, incluindo hipóteses
e técnicas, que sustentam as estimativas aplicadas à compilação dos
indicadores e outras informações do relatório.

15
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, 15, 107-108, 121
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.

3.10

Explicação das consequências de quaisquer reformulações de
informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais
reformulações (como fusões ou aquisições, mudança no período ou anobase, na natureza do negócio, em métodos de medição).

3.11

Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se
refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no relatório.

15

3.12

Tabela que identifica a localização das informações no relatório.

187

3.13

Política e prática atual relativa à busca de verificação externa para o
relatório.

17, 185, 186

4. Governança, Compromissos e Engajamento

Atendimento

Observação

Págs.

4.1

Estrutura de governança da organização, incluindo comitês sob o mais
alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como
estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização.

44

4.2

Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também
seja um diretor executivo (e, se for o caso, suas funções dentro da
administração da organização e as razões para tal composição).

62

4.3

Para organizações com uma estrutura de administração unitária,
declaração do número de membros independentes ou não executivos do
mais alto órgão de governança.

62

4.4

Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou
deem orientações ao mais alto órgão de governança.

62-63

4.5

Relação entre remuneração para membros do mais alto órgão de
governança, diretoria executiva e demais executivos (incluindo acordos
rescisórios) e o desempenho da organização (incluindo desempenho
social e ambiental).

61-63

4.6

Processos em vigor no mais alto órgão de governança para assegurar que
conflitos de interesse sejam evitados.

72

4.7

Processo para determinação das qualificações e conhecimento dos
membros do mais alto órgão de governança para definir a estratégia da
organização para questões relacionadas a temas econômicos, ambientais
e sociais.

61

4.8

Declarações de missão e valores, códigos de conduta e princípios internos
relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social, assim
como o estágio de sua implementação.

8, 42, 72

4.9

Procedimentos do mais alto órgão de governança para supervisionar
a identificação e gestão por parte da organização do desempenho
econômico, ambiental e social, incluindo riscos e oportunidades
relevantes, assim como a adesão ou conformidade com normas
acordadas internacionalmente, códigos de conduta e princípios.

62, 68

4.10

Processos para a autoavaliação do desempenho do mais alto órgão de
governança, especialmente com respeito ao desempenho econômico,
ambiental e social.

61

4.11

Explicação de como a organização aplica o princípio da precaução.

75 , 82

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas desenvolvidas externamente de
caráter econômico, ambiental e social que a organização subscreve ou
endossa.

67-68

4.13

Participação em associações (como federações de indústrias) e/ou
organismos nacionais/internacionais de defesa em que a organização:
a) possui assento em grupos responsáveis pela governança corporativa;
b) integra projetos e comitês; c) contribui com recursos de monta além
da taxa básica como organização associada; d) considera estratégica sua
atuação como associada.

84, 147

4.14

Relação de grupos de stakeholders engajados pela organização.

4.15

4.16

Princípios
do
Pacto Global

7

68, 93

Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se
engajar.

O Banco do Brasil se relaciona com diversos
públicos de interesse. A seleção dos
stakeholders no Painel foi realizada com
base na Missão e o Código de Ética do BB, 68, 152
nos quais priorizam-se clientes, acionistas,
fornecedores, funcionários, concorrentes,
comunidades, ambiente e governo.

Abordagens para o engajamento dos stakeholders, incluindo a frequência
do engajamento por tipo e grupo de stakeholders.

O Banco do Brasil realiza a interação com
stakeholders por meio de vários canais
que estão localizados ao longo do capítulo
Conexão (página 93). Neste capítulo, estão
descritas as iniciativas do BB com cada um
dos seus públicos, inclusive as formas de 68, 93, 152
engajamento. Por exemplo, com clientes (pg
96), funcionários (pg 114), comunidade (pg
126), acionistas (pg 102), setor público (pg 137),
concorrência (pg 147), diversos públicos (pg
152) e o Painel de Stakeholders (pg13).

Índice Remissivo GRI
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O BB consulta seus públicos de interesse para
avaliação e definição de temas materiais. Em
novembro de 2011, 31 pessoas participaram do
II Painel de Stakeholders do Banco do Brasil.
O resultado pode ser visualizado no quadro
“Painel de Stakeholders” (pg 13) no qual 68, 93, 152
encontram-se as demandas provenientes do
Painel de Stakeholders e o encaminhamento
para cada uma delas. Nesta tabela também está
a localização das iniciativas nos capítulos do
Relatório.

Principais temas e preocupações que foram levantados por meio do
engajamento dos stakeholders e que medidas a organização tem
adotado para tratá-los.

4.17

Indicadores de Desempenho Econômico
Atendimento

Forma de Gestão

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

32-40, 148
ASPECTO: DESEMPENHO ECONÔMICO

Atendimento

Observação

Págs.

ESSENCIAL

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas,
custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros
investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para
provedores de capital e governos.

18, 22

ESSENCIAL

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as atividades
da organização devido a mudanças climáticas.

145, 146, 156

ESSENCIAL

EC3

Cobertura das obrigações do plano de pensão de benefício definido que
a organização oferece.

118

ESSENCIAL

EC4

Ajuda financeira significativa recebida do governo.

137, 159

ASPECTO: PRESENÇA NO MERCADO
ADICIONAL

ESSENCIAL

ESSENCIAL

EC5

EC6

EC7

Princípios
do
Pacto Global

Observação

Págs.

Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário
mínimo local em unidades operacionais importantes.

Ver Balanço Social Ibase.

26

Políticas, práticas e proporção de gastos com fornecedores locais em
unidades operacionais importantes.

O Banco do Brasil é empresa mista e seu processo
de selação de fornecedores é submetida a
lei 8.666/93. Os fornecedores e prestadores
138
de serviços seguem critérios de seleção e
contratação imparciais e transparentes, estes
não privilegiam fornecedores locais.

Procedimentos para contratação local e proporção de membros de alta
gerência recrutados na comunidade local em unidades operacionais
importantes.

O processo de contratação do BB é realizado por
meio de concurso público, realizado em todos
os estados do País, previsto no artigo 37 da
Constituição Federal e no artigo 48 do 2° Estatuto
do Banco. Esta é a única forma de ingresso no
103
Banco e as promoções são realizadas de acordo
com o desempenho e políticas internas. Por
este motivo, não há procedimentos para a
contratação local de membros de alta gerência
em comunidade local.

7, 8, 9

Observação

Princípios
do
Pacto Global

ASPECTO: IMPACTOS ECONÔMICOS INDIRETOS

Atendimento

Princípios
do
Pacto Global

Atendimento

Págs.

ESSENCIAL

EC8

Desenvolvimento e impacto de investimentos em infra estrutura e
serviços oferecidos, principalmente para benefício público, por meio de
engajamento comercial, em espécie ou atividades pro bono.

122, 152

ADICIONAL

EC9

Identificação e descrição de impactos econômicos indiretos significativos,
incluindo a extensão dos impactos.

152

Indicadores de Desempenho Ambiental
Atendimento

Forma de Gestão

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

140-146
Atendimento

ASPECTO: MATERIAIS
ESSENCIAL

EN1

Materiais usados, por peso ou volume.

ESSENCIAL

EN2

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.

ASPECTO: ENERGIA
ESSENCIAL

EN3

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

24, 142

Atendimento
Consumo de energia direta, discriminado por fonte de energia primária.

Observação

Observação

142

8, 9

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

25, 145

ESSENCIAL

EN4

Consumo de energia indireta, discriminado por fonte primária.

A energia indireta consumida pelo BB é adquirida
de concessionárias de energia. A fonte destas
distribuidoras é baseada na energia matriz 24, 144
energética
brasileira,
majoritariamente
renovável (cerca de 70%).

ADICIONAL

EN5

Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência.

A metodologia de cálculo para o consumo de
energia foi alterada em 2010. Desta forma,
143
não é possível comparar o total de energia
economizada entre um ano e o outro.

8, 9

ADICIONAL

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo de
energia ou que usem energia gerada por recursos renováveis e a redução
na necessidade de energia resultante dessas iniciativas.

142

8, 9

ADICIONAL

EN7

Iniciativas para reduzir o consumo de energia indireta e as reduções
obtidas.

143

8, 9
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ASPECTO: ÁGUA

Atendimento

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

ESSENCIAL

EN8

Total de retirada de água, por fonte.

24, 143

ADICIONAL

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.

143

ADICIONAL

EN10

Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada.

143

8, 9

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

ASPECTO: BIODIVERSIDADE

Atendimento

Observação

ESSENCIAL

EN11

Localização e tamanho da área possuída, arrendada ou administrada
dentro de áreas protegidas, ou adjacente a elas, e áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas.

140-142

ESSENCIAL

EN12

Descrição de impactos significativos na biodiversidade de atividades,
produtos e serviços em áreas protegidas e em áreas com alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas.

140-142

ADICIONAL

EN13

Habitats protegidos ou restaurados.

EN14

Estratégias, medidas em vigor e planos futuros para a gestão de impactos
na biodiversidade.

EN15

Número de espécies na Lista Vermelha da IUCN e em listas nacionais
de conservação com habitats em áreas afetadas por operações,
discriminadas pelo nível de risco de extinção.

ADICIONAL

ADICIONAL

ASPECTO: EMISSÕES, EFLUENTES E RESÍDUOS

Não aplicável às atividades bancárias.

8
102, 140

8

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Não aplicável às atividades bancárias.

Atendimento

Observação

ESSENCIAL

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa, por peso.

25, 145

ESSENCIAL

EN17

Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeito estufa, por peso.

25, 145

ADICIONAL

EN18

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as reduções
obtidas.

145

8

ESSENCIAL

EN19

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio, por peso.

As atividades do Banco do Brasil não exercem
impactos na camada de ozônio como o caso
específico do CFC 11. As duas possibilidades eram
as geladeiras e ar condicionados existentes
e estes foram substituídos por outros com
tecnologia não nociva.

ESSENCIAL

EN20

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por tipo e peso.

O Banco ainda não possui mecanismos de
mensuração de emissão de NOx e SOx.

ESSENCIAL

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação.

O Banco do Brasil é uma instituição financeira,
sendo que o descarte de água é doméstico
tratado pelas concessionárias e não há impactos
significativos.

8

8

ESSENCIAL

EN22

Peso total de resíduos, por tipo e método de disposição.

O Banco do Brasil encaminha resíduos sólidos
(papel, plástico, vidro e metal) coletados nos
edifícios-sedes, às cooperativas e associações
de catadores, entretanto não há mensuração
do total de resíduos gerados. Em 2010, foi
formalizado na Agenda 21 (período 2011-2013), o
compromisso de implementar, até dezembro de
142
2012, a coleta seletiva em todas as dependências
do Banco que estejam localizadas em municípios
que contam com coleta seletiva pública ou
associações/cooperativas de catadores. Dessa
maneira, depois de finalizado esse processo, o
BB passará a reportar o peso total de resíduos por
tipo e método de disposição.

ESSENCIAL

EN23

Número e volume total de derramamentos significativos.

O Banco do Brasil, por conta da natureza de seus
serviços, não possui atividades que impliquem
em derramentos significativos.

EN24

Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados
considerados perigosos nos termos da Convenção da Basileia13 – Anexos
I, II, III e VIII e percentual de carregamentos de resíduos transportados
internacionalmente.

Não é aplicável as atividades bancárias, pois o
BB não gera resíduos perigosos que estejam
contemplados na Convenção da Basileia - Anexos
I, II, III e VIII. Por este motivo, não há intenção de
reportar este indicador no futuro.

EN25

Identificação, tamanho, status de proteção e índice de biodiversidade de
corpos d’água e habitats relacionados significativamente afetados por
descartes de água e drenagem realizados pela organização relatora.

Não é aplicável as atividades bancárias, pois o
BB não atua em áreas em que a biodiversidade
de corpos d’água e habitats relacionadas sejam
significantemente afetados por conta de seu
descarte de água. Por este motivo, não há
intenção de reportar este indicador no futuro.

ADICIONAL

ADICIONAL

ASPECTO: PRODUTOS E SERVIÇOS
ESSENCIAL

EN26

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a
extensão da redução desses impactos.

ESSENCIAL

EN27

Percentual de produtos e suas embalagens recuperados em relação ao
total de produtos vendidos, por categoria de produto.

ASPECTO: CONFORMIDADE

ESSENCIAL

EN28

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções nãomonetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos
ambientais.

Atendimento

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

144, 179

8

Não aplicável às atividades bancárias.
Atendimento

Observação

8
Págs.

Princípios
do
Pacto Global

No período, não houve registros relacionados
ao tema.

Índice Remissivo GRI

191

ASPECTO: TRANSPORTE

ADICIONAL

EN29

Atendimento

ADICIONAL

EN30

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Em relação ao transporte de trabalhadores,
são mapeados os impactos de viagens aéreas e
frota própria. Esses indicadores estão divulgados 145
no inventário de emissão de gases no capítulo
Conexão – Meio Ambiente.

Impactos ambientais significativos do transporte de produtos e outros
bens e materiais utilizados nas operações da organização, bem como do
transporte de trabalhadores.

ASPECTO: GERAL

Observação

Atendimento

Observação

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo.

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

25, 144

8

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Indicadores de Desempenho Referentes a Práticas Trabalhistas e Trabalho Decente
Atendimento

Forma de Gestão

Observação

103-113
Atendimento

ASPECTO: EMPREGO

Observação

Págs.

LA1

Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e
região.

103

ESSENCIAL

LA2

Número total e taxa de rotatividade de empregados, por faixa etária,
gênero e região.

105, 106

ADICIONAL

LA3

Benefícios oferecidos a empregados de tempo integral que não são
oferecidos a empregados temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações.

115, 129, 131

ESSENCIAL

ASPECTO: RELAÇÕES ENTRE OS TRABALHADORES E A GOVERNANÇA
ESSENCIAL

ESSENCIAL

Atendimento

Observação

6

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

LA4

Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação
coletiva.

121

3

LA5

Prazo mínimo para notificação com antecedência referente a mudanças
operacionais, incluindo se esse procedimento está especificado em
acordos de negociação coletiva.

121

3

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Atendimento

Observação

ADICIONAL

LA6

Percentual dos empregados representados em comitês formais de
segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que
ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de
segurança e saúde ocupacional.

ESSENCIAL

LA7

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e
óbitos relacionados ao trabalho, por região.

ESSENCIAL

LA8

Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e
controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus
familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves.

110, 112

ADICIONAL

LA9

Temas relativos a segurança e saúde cobertos por acordos formais com
sindicatos.

110

ASPECTO: TREINAMENTO E EDUCAÇÃO

110

No período, não houve óbitos.

Atendimento

Observação

111

Págs.

LA10

Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas
por categoria funcional.

106

ADICIONAL

LA11

Programas para gestão de competências e aprendizagem contínua que
apoiam a continuidade da empregabilidade dos funcionários e para
gerenciar o fim da carreira.

107, 112

ADICIONAL

LA12

Percentual de empregados que recebem regularmente análises de
desempenho e de desenvolvimento de carreira.

115

ESSENCIAL

Princípios
do
Pacto Global

ASPECTO: DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

Atendimento

Observação

Princípios
do
Pacto Global

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

ESSENCIAL

LA13

Composição dos grupos responsáveis pela governança corporativa e
discriminação de empregados por categoria, de acordo com gênero, faixa
etária, minorias e outros indicadores de diversidade.

26, 63, 103

6

ESSENCIAL

LA14

Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria
funcional.

115

6

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Indicadores de Desempenho Referentes a Direitos Humanos
Atendimento

Forma de Gestão

Observação

67, 68, 140
ASPECTO: PRÁTICAS DE INVESTIMENTO E DE PROCESSOS DE COMPRA

Atendimento

Observação

Págs.

Todos os contratos de investimento significativos,
localizados no capítulo Investimento – Ativos
Intangíveis não contábeis – Tecnologia, possuem
138
cláusulas referentes a direitos humanos,
seguindo a política de relacionamento com
fornecedores – capítulo Conexão – Fornecedores.

1

1

ESSENCIAL

HR1

Percentual e número total de contratos de investimentos significativos
que incluam cláusulas referentes a direitos humanos ou que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos.

ESSENCIAL

HR2

Percentual de empresas contratadas e fornecedores críticos que foram
submetidos a avaliações referentes a direitos humanos e as medidas
tomadas.

100% dos contratos com fornecedores possuem
cláusulas referentes a direitos humanos,
138
seguindo a política de relacionamento com
fornecedores – capítulo Conexão – Fornecedores.

HR3

Total de horas de treinamento para empregados em políticas e
procedimentos relativos a aspectos de direitos humanos relevantes
para as operações, incluindo o percentual de empregados que recebeu
treinamento.

Parcial – não há treinamentos específicos
relativos a aspectos de direitos humanos. O
Banco dispõe de treinamentos que tratam
de assuntos correlatos ao tema e estão
contabilizados no indicador LA10.

ADICIONAL
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Princípios
do
Pacto Global

ASPECTO: NÃO-DISCRIMINAÇÃO
ESSENCIAL

HR4

HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

Atendimento

Princípios
do
Pacto Global

110, 114

6

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Nas operações não há risco inerente.

121

3

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Nas operações não há risco inerente.

138

5

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Nas operações não há risco inerente.

68, 138

2, 4

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

Os contratos de segurança preveem cláusulas
em que o contratado declara e obriga-se a
exercer suas atividades em conformidade com
a legislação vigente. A Portaria n° 387/2006
– DG/DPF BRASÍLIA/DF. determina que para
exercer a profissão de vigilante alguns requisitos
devem ser cumpridos, incluindo a aprovação em
curso de formação de vigilante. De acordo com
a respectiva portaria, os cursos de formação
devem abordar tópicos relacionados aos direitos
humanos, como por exemplo legislação aplicada
e Direitos humanos e relações humanas no
trabalho

Percentual do pessoal de segurança submetido a treinamento nas
políticas ou procedimentos da organização relativos a aspectos de direitos
humanos que sejam relevantes às operações.

ASPECTO: DIREITOS INDÍGENAS
ADICIONAL

Atendimento

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de
trabalho forçado ou análogo ao escravo e as medidas tomadas para
contribuir para a erradicação do trabalho forçado ou análogo ao escravo.

ASPECTO: PRÁTICAS DE SEGURANÇA

ADICIONAL

Atendimento

Operações identificadas como de risco significativo de ocorrência de
trabalho infantil e as medidas tomadas para contribuir para a abolição do
trabalho infantil.

ASPECTO: TRABALHO FORÇADO OU ANÁLOGO AO ESCRAVO

ESSENCIAL

Atendimento

Operações identificadas em que o direito de exercer a liberdade de
associação e a negociação coletiva pode estar correndo risco significativo
e as medidas tomadas para apoiar esse direito.

ASPECTO: TRABALHO INFANTIL

ESSENCIAL

Págs.

Observação

Número total de casos de discriminação e as medidas tomadas.

ASPECTO: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA

ESSENCIAL

Atendimento

Atendimento

Número total de casos de violação de direitos dos povos indígenas e
medidas tomadas.

Observação

1

Págs.

Não aplicável às atividades bancárias.

Princípios
do
Pacto Global
1

Indicadores de Desempenho Social Referente à Sociedade

Forma de Gestão

Atendimento

Observação

Págs.

Atendimento

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

71, 85, 120
ASPECTO: COMUNIDADE

ESSENCIAL

SO1

Natureza, escopo e eficácia de quaisquer programas e práticas para
avaliar e gerir os impactos das operações nas comunidades, incluindo a
entrada, operação e saída.

ASPECTO: CORRUPÇÃO
SO2

Percentual e número total de unidades de negócios submetidas a
avaliações de riscos relacionados a corrupção.

ESSENCIAL

SO3

Percentual de empregados treinados nas políticas e procedimentos
anticorrupção da organização.

ESSENCIAL

SO4

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

ASPECTO: POLÍTICAS PÚBLICAS
ESSENCIAL

SO5

Posições quanto a políticas públicas e participação na elaboração de
políticas públicas e lobbies.

ADICIONAL

SO6

Valor total de contribuições financeiras e em espécie para partidos
políticos, políticos ou instituições relacionadas, discriminadas por país.

ASPECTO: CONCORRÊNCIA DESLEAL
ADICIONAL

SO7

SO8

Atendimento

Observação

Valor monetário de multas significativas e número total de sanções nãomonetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos.

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

85, 120

10

120, 121

10

Os casos de corrupção são tratados com
120, 121
confidencialidade.

10

Observação

Princípios
do
Pacto Global

Págs.
71, 138

O Banco não realiza contribuições a partidos
políticos, conforme previsto em seu Código de 137
Ética.
Atendimento

Observação

Número total de ações judiciais por concorrência desleal, práticas de
truste e monopólio e seus resultados.

ASPECTO: CONFORMIDADE
ESSENCIAL

71, 122

Atendimento

ESSENCIAL

Princípios
do
Pacto Global

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

147
Atendimento

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

83, 88

Índice Remissivo GRI
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Indicadores de Desempenho Referentes à Responsabilidade pelo Produto
Atendimento

Forma de Gestão

Observação

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

84, 85, 88, 89
ASPECTO: SAÚDE E SEGURANÇA DO CLIENTE

ESSENCIAL

PR1

Fases do ciclo de vida de produtos e serviços em que os impactos na saúde
e segurança são avaliados visando a melhoria e o percentual de produtos
e serviços sujeitos a esses procedimentos.

ADICIONAL

PR2

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e
códigos voluntários relacionados aos impactos causados por produtos e
serviços na saúde e segurança durante o ciclo de vida, discriminados por
tipo de resultado.

ASPECTO: ROTULAGEM DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Atendimento

Observação

Págs.

85

Não aplicável às atividades bancárias.

Atendimento

Observação

Págs.

ESSENCIAL

PR3

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por procedimentos
de rotulagem e o percentual de produtos e serviços sujeitos a tais
exigências.

84, 171

ADICIONAL

PR4

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e
códigos voluntários relacionados a informações e rotulagem de produtos
e serviços, discriminados por tipo de resultado.

83

ADICIONAL

PR5

Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de
pesquisas que medem essa satisfação.

O indicador não foi reportado integralmente
94
devido à confidencialidade das informações.

ASPECTO: COMUNICAÇÕES DE MARKETING

Atendimento

Observação

Págs.

ESSENCIAL

PR6

Programas de adesão às leis, normas e códigos voluntários relacionados
a comunicações de marketing, incluindo publicidade, promoção e
patrocínio.

O BB não comercializa produtos que não sejam
88
alvo de debate público ou que sejam proíbidos.

ADICIONAL

PR7

Número total de casos de não-conformidade com regulamentos e
códigos voluntários relativos a comunicações de marketing, incluindo
publicidade, promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado.

88

ASPECTO: CONFORMIDADE
ADICIONAL

PR8

ESSENCIAL

PR9

Atendimento

Observação
Não reportado integralmente,
confidencialidade das informações.

Número total de reclamações comprovadas relativas a violação de
privacidade e perda de dados de clientes.

ASPECTO: COMPLIANCE

Atendimento

Observação

Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis
e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços.

Indicadores Setoriais

devido

Princípios
do
Pacto Global

Págs.

Princípios
do
Pacto Global

à

Observação

Págs.
67, 68, 69, 72

Descrição das políticas com componentes sociais e ambientais específicos
aplicados às linhas de negócio.

67, 72

Setorial

FS2

Descrição dos procedimentos para acessar e analisar riscos ambientais e
sociais nas linhas de negócio em relação a cada política.

82, 160

Setorial

FS3

Descrição dos processos de monitoramento do cliente com respeito à
implemtentação e a conformidade às exigências ambientais e sociais
inclusas nos acordos ou operações.

160

Setorial

FS4

Descrição do(s) processo(s) para melhoria de competência do pessoal
para implementação de políticas e procedimentos ambientais e sociais
aplicados as linhas de negócio.

108, 160

Setorial

FS5

Descrição das interações com clientes e outros stakeholders com respeito
a riscos e oportunidades ambientais e sociais

13, 160

Setorial

FS6

Percentual da carteira para linhas de negócio por região específica,
tamanho e setor.

154, 164

Setorial

FS7

Valor monetário de produtos e serviços projetados para trazer um
benefício social específico para cada linha de negócio discriminado por
propósito.

181

Setorial

FS8

Valor monetário total de produtos e serviços ambientais específicos
discriminado por linha de negócio.

181

Setorial

FS9

Extensão e frequência das auditorias para avaliar a implementação de
políticas ambientais e sociais e de procedimentos de avaliação de risco.

82, 160

Setorial

FS10

Percentual e número de empresas na carteira da instituição com as quais
a organização informante interagiu em questões ambientais ou sociais.

152, 160

FS11

Percentual de ativos sujeitos à triagem ambiental ou social positiva ou
negativa.

176
Apesar de não possuir política própria que orienta
o voto, o BB segue os princípios do Pacto Global e
contribui para as políticas ambientais ao exercer
o direito de voto em vários ministérios referente
135
às questões ambientais e sociais, como o
Ministério do Meio Ambiente – MMA, Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA e outros.

Setorial

Setorial

FS12

Política(s) de voto aplicada(s) a questões ambientais ou sociais para ações
sobre as quais a organização informante tem direito a ações com voto ou
aconselhamento na votação.

Setorial

FS13

Acesso a serviços financeiros em áreas pouco populosas ou em
desvantagem econômica por tipo de acesso.

96, 97

FS14

Iniciativas para melhorar o acesso de pessoas com deficiências ou
debilidades.

99

Setorial

FS15

Políticas para o correto desenvolvimento e venda de produtos e serviços
financeiros.

72,83

Setorial

FS16

Iniciativas para melhorar a educação financeira por tipo de beneficiário.

135

Setorial
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Págs.

FS1

Setorial

Princípios
do
Pacto Global

83

Atendimento

Forma de Gestão

Princípios
do
Pacto Global

Princípios
do
Pacto Global

Informações Corporativas
a) Unidade Relações com Investidores

b) Unidade Desenvolvimento Sustentável

Endereço:
SBS Quadra 01 Bloco C Lote 32
Ed. Sede III – 7º Andar
Setor Bancário Sul
CEP.: 70073-901
Cidade: Brasília/DF
E-mail: ri@bb.com.br

Endereço:
SBS Quadra 01 Bloco A Lote 31
Ed. SEDE I – 16º ANDAR
Setor Bancário Sul
CEP.: 70073-900
Cidade: Brasília/DF
E-mail: sustentabilidade@bb.com.br

Apresentação

195

Créditos
Coordenação do Conteúdo:
Unidade Relações com Investidores (URI)
Unidade Desenvolvimento Sustentável (UDS)
Coordenação da Criação:
Diretoria de Marketing e Comunicação (DIMAC)
Divisão de Propaganda Institucional
Criação e produção: TheMediaGroup
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