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O BB Japão em conformidade com a Política Geral do Banco do Brasil S.A., sua Sede, desenvolveu e 

oferece produtos e serviços no Japão, visando atender as necessidades de seus clientes.  O BB Japão é a 

unidade de negócios Banco do Brasil S.A. no Japão, que tem como principal missão a prestação de serviços 

de depósitos (inclusive depósito a prazo em moeda estrangeira) e remessas ao exterior para à comunidade 

brasileira local.  Para os demais clientes locais, oferece a oportunidade de investimento em depósitos a 

prazo em moeda estrangeira.  O BB Japão atende aos regulamentos de explicação sobre os riscos, tarifas 

e custos relacionados aos depósitos em moedas estrangeiras a seus clientes, disponibilizando essas 

informações em sua página na internet, unidades de negócios e call center.   

Os recursos acolhidos na forma de depósitos são investidos como recursos para financiar as operações de 

comércio exterior entre a Ásia e o Brasil.  Estes empréstimos vinculados a operações de comércio exterior 

são garantidos pela Sede do BB Japão, o que representa baixo risco de inadimplência. 

O Departamento de Cliente Pessoa Jurídica do BB Japão dá assistência às empresas japonesas 

interessadas em investir, a encontrarem parceiros comerciais e oportunidades de investimentos no Brasil, 

mercado em evolução.  O Departamento de Compliance faz a verificação de conformidade deste serviço de 

assessoria, de modo a confirmar que não houve nenhuma situação de Conflito de Interesses.  O BB Japão 

criou seu Princípio de Gerenciamento de Conflito de Interesses, estabelecendo sua Estrutura de 

Gerenciamento de Conflito de Interesses. 

O fluxograma de criação ou reformulação de produtos e serviços do BB Japão, envolve não somente a 

opinião da área de negócios, bem como as opiniões do Departamento de TI, Compliance e Gerenciamento 

de Risco, de modo a oferecer produto ou serviço que atenda às necessidades do cliente, em conformidade 

com leis e regulamentos e garantir o processamento operacional tranquilo. 

As tarifas relativas aos produtos e serviços do BB Japão são estabelecidas de acordo com as Políticas 

Gerais do Banco do Brasil S.A., levando em consideração o impacto sobre o cliente e a relação custo 

benefício. 

O BB Japão oferece tratamento digno e cortês a seus clientes, explicando de maneira fácil de entender, 

respeitando os interesses e os direitos do cliente. 

O Banco do Brasil S.A. faz o gerenciamento geral de riscos do grupo, gerencia a liquidez e gerencia o risco 

de lavagem de dinheiro de forma conservadora.  Todos os funcionários confirmam periodicamente o seu 

entendimento do Código de Ética e de Conduta do Banco do Brasil.  Além disso, todos os funcionários 

devem buscar o seu próprio desenvolvimento profissional e das suas habilidades de compliance, por meio 

do programa de treinamento interno da Sede e do BB Japão. 

O BB Japão segue as leis e os regulamentos locais, bem como as Políticas Gerais de sua Sede, anunciando 

tempestivamente o seu resultado financeiro, manutenção de sistemas, falhas de sistemas e atividades do 

BB Móvel (veículo do BB Japão que presta atendimento a comunidade de brasileiros que moram em regiões 

afastadas das unidades de negócios do BB Japão). 

O BB Japão como agência no exterior do Banco do Brasil S.A. cumpre papel importante de agente pagador 

do fundo de pensão do governo brasileiro. 

 


