
Produto ou Serviço
BB Referenciado DI
Social 50
BB Ações ISE 
Jovem FIC

Balanceado LP
Jovem FIC
BB Multimercado
Global Acqua

FIP Brasil de Gover-
nança Corporativa

Brasil Sustentabilidade
FIP

Brasil Agronegócio 
FIP

Fundo Brasil de
Internacionalização
Empresas FIP

Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participação em empresas
brasileiras de médio porte, já atuantes no comércio exterior, ou que tenha potencial
de se internacionalizarem. Ex.: setores de alto valor agregado, empresas líderes de
setores nacionais e setores nos quais o Brasil é competitivo.
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 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 auto sustentabilidade, 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 
Estruturação de fundo (FIP) voltado à compra de participações em empresas, cujas
atividades se associem a projetos com o potencial de geração de créditos de
carbono, com a incorporação dos princípios de sustentabilidade às decisões de
investimento. 
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 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 ao processamento e distribuição.
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.

Característica RSA

FUNDO DE INVESTIMENTO - RSA

FUNDOS DE INVESTIMENTOS COM CARACTERÍSTICAS SÓCIOAM BIENTAIS

FUNDO DE INVESTIMENTO - FIP

50% da taxa de administração é repassada à Fundação Banco do Brasil.

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. 20% da
taxa de administração é destinada ao Programa Água Brasil, por intermédio da
Fundação Banco do Brasil.
20% da taxa de administração é destinada ao Programa Água Brasil, por
intermédio da Fundação Banco do Brasil.
Investe parte de seu patrimônio em empresas brasileiras e globais ligadas ao setor
da água. O fundo possibilita ao investidor participar do capital de instuições ligadas
à exploração, infraestrutura e distribuição de água, com a percepção de que estas
estão em uma cadeia produtiva que necessita de cuidados e provavelmente
enfrentarão um aumento de demanda e possível majoração de preços.



Produto ou Serviço
Ouro Vida

Ouro Vida Empresa

BB Seguro Vida
Mulher
PATRIMONIAL
Ouro Residencial

Ouro Máquinas

Ouro Empresarial

VEÍCULOS
BB Seguro Auto
Estilo

Ourocap Estilo
Prêmio (PU36S)

Ourocap Estilo Flex
(PP93E)

Ourocap Estilo 
Prêmio Cartão de
Crédito – (PU36G)

Ourocap Multichance
(PM48M)

Ourocap 200 anos
(PM – PP60M

Ourocap 200 anos
(PM – PP60C)

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 PP60M ("Ourocap 200 Anos PM"), 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 PP60C ("Ourocap 200 Anos PM"), comercializados através
da Central de Atendimento da Brasilcap.
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 PP60A ("Ourocap 200 Anos Cartão"), comercializados
através da Central de Atendimento da Brasilcap.

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

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

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

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

Direcionamento de parte da receira à FBB, a fim de beneficiar projetos com cunho
sócio-ambiental - projetos de recursos hídricos. O valor do repasse é de R$ 0,30
por apólice. O valor de 2009 refere-se aos meses de outubro, novembro e
dezembro.

Produtos hídricos – transfere 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 PU36S ("Ourocap Estilo Prêmio"),
comercializados através da rede bancária do Banco do Brasil.
Produtos hídricos – transfere 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 PP93E ("Ourocap Estilo
Flex"), comercializados através da rede bancária do Banco do Brasil.
Produtos hídricos – transfere 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 PU36G ("Ourocap Estilo Prêmio Cartão
de Crédito"), comercializados através da rede bancária do Banco do Brasil

CAPITALIZAÇÃO

SEGURO, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

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

VIDA
Característica RSA

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 PM48M (Ourocap Multichance) comercializados através da
rede bancária do Banco do Brasil.



Produto ou Serviço
Ourocard
Empreendedor

BB Crédito Pronto

Cartão BB
Previdência Social

Ourocard “Origens”
Reciclado

CPDC – Cartão
de Pagamento da
Defesa Civil

Criado para facilitar aos clientes o acesso aos recursos de microcrédito
disponibilizados pelo BB, com base na Resolução nº 3.109 do Conselho Monetário
Nacional - CMN.
Cartão para aposentados e pensionistas do INSS, com taxa de juros muito abaixo
da praticada pelo mercado de cartões, sem cobrança da anuidade e sem cobrança
de tarifa de emissão de cartão.
O primeiro cartão produzido com plástico reciclado do Banco do Brasil. O cliente
que solicita o cartão contribui com as ações do Instituto Terra, que promove a
recuperação e manejo sustentável de florestas da Mata Atlântica no Brasil através
do plantio de árvores nativas das regiões ribeirinhas. A cada cartão solicitado, o
cliente doa R$ 5,00 ao Instituto Terra.
Cartão destinado a ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de
serviços essenciais, usados exclusivamente em situações de emergências ou
estado de calamidade pública reconhecidos pela Secretaria Nacional de Defesa
Civil.

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

Característica RSA

CARTÕES




