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Prêmio Valores do Brasil – 3ª Edição  
 

Regulamento 
 

1. Eixo Temático : Economia Verde e Inclusiva, visão integradora da Causa Água 
que fortalece os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 

 
2. Modalidade de participação : indicações internas e do Conglomerado BB e 

Parceiros e modalidade de inscrição. 
 

3. Foco:  casos reais e experiências de sucesso de Planos de Negócios 
Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) certificados, de Projetos 
Voluntários BB/FBB/FIA, de Projetos Socioambientais do Conglomerado BB e 
Parceiros e de Projetos Socioambientais desenvolvidos por funcionários BB da 
ativa e/ou seus familiares e aposentados. 

 

4. Descrição das Categorias :   
 

CATEGORIAS PÚBLICO PREMIADOS Total de 
Projetos/Planos 

DRS: melhores planos 
de negócios DRS, que 
tenham associação ou 

cooperativa como 
parceira (aderência ao 
Ano Internacional das 

Cooperativas) 

Dependência do 
BB e organização 

social 
(cooperativa ou 

associação) 

Um plano de 
negócio DRS por 

Região 
(representante da 

Agência e da 
associação ou 
cooperativa) 

5 Planos de 
Negócios DRS 

 
10 Troféus  

Voluntariado BB:  
melhores projetos de 
Voluntários BB/FBB e 

FIA 

Voluntários BB 
(funcionários da 

ativa ou 
aposentados) e 

entidade 
beneficiada 

Um projeto por 
Região 

(voluntário e 
representante da 

entidade) 

5 projetos 
Voluntários BB 

 
10 Troféus 

Conglomerado BB e 
Parceiros: melhores 
projetos ou práticas 

socioambientais 
indicadas pelas 

empresas participantes 

 
 
- 

Um projeto por 
empresa 

(representante da 
empresa e da 

entidade) 

1 projeto por 
empresa 

 
2 troféus por 

projeto 

Família BB:  projetos 
socioambientais com 
ações efetivas que 

contribuem para Causa 
Água Brasil, realizadas 
por funcionários BB da 

ativa e aposentados e/ou 

Funcionários BB 
da ativa ou 

aposentados e/ou 
seus familiares 

Um projeto por 
Região/ 

(funcionário ou 
familiar envolvido 

com o projeto) 

1 projeto por 
região 

 
5 Troféus 
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seus familiares 
 
5. Processo de Seleção : o processo de seleção se dará em três etapas, descritas a 

seguir: 
 
5.1 Identificação 

 

• Categoria DRS  – Planos de Negócios DRS identificados pela UDS, dentro do 
universo dos 471 planos certificados, observados os seguintes itens: estar 
associado a uma cooperativa/associação; ponderado o percentual de 
inadimplência das operações contratadas por beneficiários DRS, na data da 
identificação do projeto. A relação dos planos passíveis de concorrer ao Prêmio 
estará disponível às Superintendências a partir de 19/09/2012. 

• Categoria Voluntariado BB (Projetos Voluntários BB/ FBB/FIA)  – estará 
disponível às Gepes, a partir de 19/09/2012, a relação dos 211 projetos 
apoiados com recursos oriundos da Fundação Banco do Brasil - FBB e 
repasses do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, realizados entre 2010 e 
2011.  

• Categoria Conglomerado BB e Parceiros  – cada empresa indicará até 3 
projetos ou práticas socioambientais desenvolvidos ou apoiados por seus 
funcionários, em qualquer parte do país.  

•  Categoria Família BB  – os funcionários da ativa ou aposentados, 
encaminharão um projeto (formulário de inscrição – modelo anexo 1), via e-mail, 
para a Gepes jurisdicionante, limitado a um projeto por dependência, até 
16/10/2012, com o título Prêmio Valores do Brasil  2012 – Cat egoria Família 
BB.  

A participação na ação é totalmente gratuita e restrita aos funcionários da ativa 
e aposentados e/ou seus familiares, com o seguinte grau de parentesco: 
pai/mãe/cônjuge/companheiro(a)/filhos/enteados/neto s/irmãos , exceto de 
funcionários da UDS - Unidade Desenvolvimento Sustentável, de componentes 
das Comissões Julgadoras e dos Grupos Técnicos das Superintendências 
Estaduais e Rede Gepes. 

 

5.2 Pré-seleção 

• Categoria DRS  

De posse da relação dos Planos de Negócios DRS da jurisdição, a Equipe DS 
solicitará a agência responsável pelo plano que faça um briefing (formulário de 
inscrição – modelo anexo 2), salvo em pdf, e encaminhe para a Superintendência 
jurisdicionante até 11/10/2012. 
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A Equipe DS formará um “Grupo Técnico” juntamente com representantes da 
Gepes jurisdicionante e realizarão a pré-seleção, escolhendo o melhor Plano de 
Negócios DRS que representará a sua jurisdição. A Equipe DS encaminhará o 
formulário de inscrição do plano pré-selecionado à UDS (caixa postal 9983) até 
18/10/2012, assinado pelo Superintendente Estadual e pelo Gerente Geral da 
Gepes, no sentido de garantir a veracidade das informações contidas nesse 
formulário. 

� Critérios que deverão ser observados no processo de pré-seleção: 

Postura 
empreendedora 

Desempenho Princípios RSA 

Abrangência Quantidade de 
beneficiários 

Efetividade 

Inovação Relação custo x benefício Relevância da iniciativa 

Criatividade Reaplicabilidade Valorização dos recursos locais 

 Resultados Quantitativos 
e Qualitativos 

Nível envolvimento da 
comunidade 

  Contribuição para a preservação 
da cultura, valores, tradições e 

respeito à diversidade 

o Postura empreendedora:  

Inovação  - é a implementação de um novo ou significativamente melhorado produto (bem 
ou serviço), processo de trabalho, ou prática de relacionamento entre pessoas, grupos ou 
organizações. Pode ser também resultado da combinação original de coisas já existentes. 
Criatividade  - habilidade de gerar idéias originais e úteis e solucionar os problemas do dia-
a-dia. 

 
o Desempenho: 
Resultados quantitativos  – dados que indicam o progresso em relação aos objetivos 
estabelecidos 
Resultados qualitativos  – melhorias sociais e ambientais que impactam na qualidade de 
vida dos beneficiários 

 
o Princípios RSA: 
Efetividade  – capacidade da ação quanto a operar transformações duradouras no 
ambiente em que se atua. 
Nível envolvimento da comunidade  – trata do protagonismo da comunidade no 
desenvolvimento da iniciativa. 

 

• Voluntariado  

De posse da relação dos projetos Voluntários BB/FBB/FIA da jurisdição, as 
Gepes farão o contato com os voluntários para solicitar o briefing do projeto 
(formulário de inscrição - modelo anexo 3), salvo em pdf. O prazo para envio do 
briefing à Gepes é até 11/10/2012. 
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As Superintendências Estaduais e as Gepes formarão um “Grupo Técnico” e 
escolherão o melhor projeto, com base nos critérios abaixo, ratificando se as 
informações contidas no briefing são verdadeiras e representam a realidade do 
projeto . A Gepes encaminhará o formulário de inscrição à UDS (caixa postal 
9983) até 18/10/2012, devendo seu encaminhamento ser assinado pelo 
Superintendente Estadual e pelo Gerente Geral da Gepes. 
 

� Critérios que deverão ser observados no processo de pré-seleção: 

o Aderência aos princípios de Responsabilidade Socioambiental 
o Criatividade - habilidade de gerar idéias originais e úteis e solucionar os 

problemas do dia-a-dia. 
o Resultados quantitativos – dados que indicam o progresso em relação aos 

objetivos estabelecidos. 
o Resultados qualitativos – melhorias sociais e ambientais que impactam na 

qualidade de vida dos beneficiários. 
o Relação custo x benefício   

 

• Categoria Conglomerado BB e Parceiros  

Cada empresa participante encaminhará à UDS (uds@bb.com.br), até 18/10/2012, 
briefings (formulário de inscrição – modelo anexo 4) de até 3 projetos 
desenvolvidos/apoiados pela empresa, observando os seguintes critérios: 

Postura 
empreendedora 

Desempenho Princípios RSA 

Abrangência Quantidade de 
beneficiários 

Efetividade 

Inovação Relação custo x benefício Relevância da iniciativa 
Criatividade Reaplicabilidade Valorização dos recursos locais 

 Resultados Quantitativos 
e Qualitativos 

Nível envolvimento da comunidade 

  Contribuição para a preservação 
da cultura, valores, tradições e 

respeito à diversidade 
 

o Postura empreendedora:  
Inovação  - é a implementação de um novo ou significativamente melhorado produto (bem ou serviço), 
processo de trabalho, ou prática de relacionamento entre pessoas, grupos ou organizações. Pode ser 
também resultado da combinação original de coisas já existentes. 
Criatividade  - habilidade de gerar idéias originais e úteis e solucionar os problemas do dia-a-dia. 

o Desempenho: 
Resultados quantitativos  – dados que indicam o progresso em relação aos objetivos estabelecidos 
Resultados qualitativos  – melhorias sociais e ambientais que impactam na qualidade de vida dos 
beneficiários 

o Princípios RSA: 
Efetividade  – capacidade da ação quanto a operar transformações duradouras no ambiente em que se 
atua. 
Nível envolvimento da comunidade  – trata do protagonismo da comunidade no desenvolvimento da 
iniciativa. 
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• Categoria Família BB  

A Gepes fará o acolhimento do projeto (formulário anexo 1, salvo em pdf) 
enviado pelo funcionário BB. Em seguida, a Gepes verificará se todos os 
campos do projeto estão preenchidos, de forma que não haja informações 
incompletas / faltantes, bem como avaliará se o projeto contempla ações 
efetivas e permanentes. O último prazo para as Gepes encaminharem os 
projetos à Dipes (Divisão de Endomarketing – dipes.desac@bb.com.br) é 
17/10/2012. 

 
� Etapa votação dos funcionários  

A etapa de pré-seleção dos projetos da categoria Família BB acontecerá por 
meio de ferramenta de votação. Essa ferramenta é disponibilizada pela Dipes.  

A página de votação será acessada por meio de link publicado na Agência de 
Notícias Nacional. Serão disponibilizados até 30 (trinta) links, um para cada 
Superintendência participante, que darão acesso às páginas de votação dos 
projetos qualificados. Os projetos serão publicados em ordem alfabética na 
página de votação. Cada funcionário poderá votar uma única vez, ou seja, em 
apenas 1 (um) projeto de uma única Super. 

Exemplo de página de votação: 

 

 

O período de votação será do dia 23/10 ao dia 24/10. Até 26/10, a Dipes fará a 
apuração da votação e encaminhará o resultado do representante mais votado à 
Unidade Desenvolvimento Sustentável.  

Projeto A 
 

Imagem 

Projeto B 
 

Imagem 

Projeto C 
 

Imagem 

Descrição do projeto 

Descrição do projeto 

Descrição do projeto 

Projetos qualificados – Superintendência X 
 

Escolha uma das opções relacionadas abaixo: 
 



 
 

7 
 

O projeto mais votado, por jurisdição, estará automaticamente classificado para a 
etapa de seleção – julgamento dos vencedores. 

Os critérios de avaliação para a votação popular estão a cargo de cada funcionário. 
A votação popular traz a conscientização e aproxima o corpo funcional de questões 
socioambientais.  

Caso haja empate, a Dipes encaminhará à UDS o projeto cujas ações iniciaram 
primeiro, por ano, mês e dia.  

 

5.3 Seleção (julgamento dos vencedores) 

Serão formadas três comissões julgadoras responsáveis pelo processo de 
Seleção, acompanhadas pela auditoria da KPMG. Serão constituídas por 
Executivos e/ou Gerentes de Divisão representantes das seguintes unidades, além 
de representantes de organizações parceiras do BB, definidas de acordo com a 
categoria: 

DRS UDS, Direo, Dimpe, Dirag, Dired/Disap, Dicoi, Secex 

Voluntariado BB UDS, Direo,  Dipes, FBB, Dired/Disap, Digov, Secex 

Categoria Conglomerado BB e 
Parceiros e Família BB 

UDS, Direo, Dipes, FBB, Dired/Disap, Diseg, WWF, 
ANA 

 

Cada avaliador, componente da comissão julgadora, receberá com antecedência    
um caderno digital contendo as regras/critérios para avaliação e briefings dos 
projetos/casos de sucesso selecionados.  

A comissão julgadora, se reunirá nos dias 29, 30 e 31/10, no Edifício Sede I do BB, 
16º andar, sala 2, para realizar a seleção dos premiados, recebendo a ficha de 
votação, que deverá ser preenchida ao longo da apresentação. 

A KPMG Auditoria participará de todos os grupos. Ao final de cada bloco, recolherá 
as fichas de votação e fará o somatório das notas, identificando o vencedor, que 
será aquele que apresentar a maior pontuação em cada categoria (DRS, 
Voluntariado, Conglomerado BB e Parceiros e Família BB). Em caso de empate a 
KPMG deverá identificar aquele que apresentou a maior nota no quesito de peso 3, 
seguido de peso 2, se persistir o empate (anexo 5). 

A KPMG entregará à UDS a lista dos vencedores no dia 01/11/2012. 
 
 

6. Evento de premiação  
 

Acontecerá no CCBB/Brasília em 27/11/2012. 
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7. Disposições Gerais  
 

7.1 Para as categorias DRS, Voluntariado e ConglomeradoBB/Parceiros serão 
entregues 2 troféus por categoria, sendo um para a dependência BB, voluntário, 
empresa participante e outro para a entidade beneficiada.  

 
7.2 A categoria Família BB premiará somente o funcionário da ativa ou familiar 
ou aposentado que está à frente do projeto. 
 
7.3 Funcionários que fizerem parte de processo de seleção, em qualquer uma 
das etapas, não poderão concorrer ao Prêmio.  
 
7.4 Poderá ser concedido abono (código 407) de até 2 (dois) dias úteis para o 
funcionário. Deverá ser solicitado à Dipes (prefixo 8559), via correio Sisbb, 
conforme IN 403-1.  
 
7.5 O vencedor será contatado via e-mail/telefone para conhecimento do 
resultado. 
 
7.6 O vencedor concorda em autorizar a captação e utilização de fotos, filmes, 
imagens e voz para serem inseridos e utilizados no Brasil e exterior, em peças e 
campanhas publicitárias, encartes publicitários, programas e projetos de 
interesse, ou outros materiais de divulgação do Banco do Brasil S.A., em mídias 
indeterminadas. 
 
7.7 O Banco do Brasil se reserva o direito de efetuar toda e qualquer ação 
corretiva no regulamento para evitar ações que venham a interferir no bom 
funcionamento do Prêmio, tornando-o público. 
 
7.8 Todos os participantes do Prêmio declaram estar totalmente cientes das 
condições deste regulamento.  
 
7.9 É permitida inscrição de projeto em uma única categoria. Entretanto, o 
funcionário poderá participar em mais de uma categoria, com projetos 
diferentes. 
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ANEXO 1 
 

LOCAL, (UF), DATA  
 

PRÊMIO VALORES DO BRASIL – 3ª edição 
Categoria Família BB  

Orientações:   
� Utilizar fonte Arial 12. Máximo de 2 páginas; 
� Encaminhar o arquivo em pdf para o e-mail da Gepes jurisdicionante; 
� Encaminhar de 3 a 5 fotos, em jpeg; 
� É requisito que as ações implementadas ou em implementação sejam efetivas e contínuas, 

tendo como base o processo de mobilização do público envolvido. 
 

I. Dados básicos  

� Denominação do Projeto:  

� Local de realização :  

� Data de início do projeto: (dia/mês/ano) 

� Nome do funcionário ou familiar com grau de parente sco: 

� Matrícula: 

� Local onde foi desenvolvido o projeto (ou onde está  sendo): 

� Parceiros:  

 

II. Apresentação  

Descrever os seguintes pontos: 
 

� Visão geral da situação: 

� Problema encontrado: 

� Atividades realizadas: 

 

III. Finalidade(s) do Projeto - Objetivos  

 
Identificar os objetivos. 
 

IV. Público envolvido  

 
Dados básicos do público envolvido (exemplos: faixa etária, escolar, sócio-econômico, número de 
pessoas). 
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V. Resultados Alcançados  

 
Elencar os resultados apresentados, demonstrando os avanços proporcionados (abaixo, exemplos de 
indicadores que podem ser utilizados como referênci a): 
 

� Impacto ocasionado a partir dos objetivos do projeto, em que foi possível perceber: 
o Maior racionalização de recursos naturais; 
o Melhoria da qualidade da água; 
o Aumento do protagonismo social; 
o Aumento da capacitação em temas ambientais; 
o Aumento da organização comunitária para aquisição de insumos; 
o Aumento da organização comunitária para comercialização da produção; 
o Maior conscientização ambiental; 
o Aumento da capacitação para produção orgânica; 
o Aumento da capacitação de gestão das atividades agrícolas; 
o Redução de geração de resíduos sólidos; 
o Recuperação de nascentes e/ou áreas degradadas; 
o Produção/plantio de mudas; 
o Aumento do tratamento de resíduos sólidos. 

 
Nota: Poderão ser incluídos comentários e/ou esclarecimentos adicionais que proporcionem uma maior 
visão dos resultados do projeto pelas comissões de seleção e julgadora.  

 

VI. Informações Adicionais  

 
Incluir fatos relevantes do projeto e fotos (3 a 5 em jpeg) acompanhadas de autorização de uso de 
imagem  pelo do Banco do Brasil S.A.  
 
� Incluir fotos 

 
 

Declaramos serem verdadeiras as informações acima: 
 

 
__________________________               __________________________ 
            Funcionário BB                                  Gerente Geral da Dependência 
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ANEXO 2 

 
LOCAL, (UF), DATA  

 
 

PRÊMIO VALORES DO BRASIL 2012 – 3ª Edição 
Categoria DRS  

Orientações:   
� Utilizar fonte Arial 12. Máximo de 2 páginas; 
� Encaminhar o briefing em pdf para o e-mail da Superintendência jurisdicionante: 
� Encaminhar de 3 a 5 fotos, em jpeg. 

VII. Dados básicos  

 
� Número do DPN: 
� Atividade: 
� Agência responsável:  
� Superintendência: 
� Número de beneficiários (diretos e indiretos se houver): 
� Associação ou Cooperativa parceira: 

VIII. Apresentação do Plano de Negócios  

 
Breve histórico, identificando os objetivos, público atendido, parceiros envolvidos, recursos 
aplicados 

 

IX. Resultados Alcançados  

  
Breve relato dos resultados, levando em consideração aspectos do associativismo/cooperativismo e da 
metodologia DRS, por exemplo: 

� Social:  
� Oportunidades de trabalho geradas; 
� Melhoria da infra-estrutura (água, energia, saneamento, comunicação); 
� Ações voltadas para redução das desigualdades regionais e interpessoais 

 
� Econômico:  

� Contribuição para elevação da renda média das famílias envolvidas; 
� Acesso ao crédito e outros recursos financeiros; 
� Ação para promoção do acesso a novos mercados; 
� Melhoria da infra-estrutura produtiva pré-existente; 
� Aplicação de novas tecnologias  
 

� Ambiental:  
� Ações para mitigar possíveis impactos relacionados ao esgotamento de recursos, poluição, e,  
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� Práticas de ecoeficiência (reciclagem de resíduos, reutilização de materiais ou redução de 
consumo de matérias-primas e de desperdícios; 

� Ações de preservação ambiental; 
� Introdução ou aplicação de tecnologias “limpas”, ecológicas ou orgânicas. 

 
� Cultural:  

� Contribuição para a preservação da cultura, valores, tradições e respeito à diversidade. 
 
 
 

X. Informações Adicionais  

 

Poderão ser incluídos depoimentos, comentários e/ou esclarecimentos adicionais que proporcionem 
uma maior visão dos resultados do projeto pelas comissões de seleção e julgadora.  

 
� Incluir fotos  
 
 
Declaramos serem verdadeiras as informações acima: 
 

 
__________________________               __________________________ 
Representante da Agência                             Representante da Cooperativa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

13 
 

ANEXO 3 
 

LOCAL, (UF), DATA  
 

 
PRÊMIO VALORES DO BRASIL – 3ª edição 

Categoria Voluntariado 
 

Orientações:   
� Utilizar fonte Arial 12. Máximo de 2 páginas; 
� Encaminhar o arquivo em pdf para o e-mail da Gepes jurisdicionante 
� Encaminhar de 3 a 5 fotos anexas, em jpeg. 

 

XI. Dados básicos  

 
� Denominação do Projeto:  
� Local de realização :  
� Nome do Voluntário:      Matrícula : 
� Número de Pessoas Atendidas (diretos e indiretos se  houver):  
� Instituição Executora: 
� Parceiros:  

XII. Apresentação  

 
Descrever projeto/entidade, de forma sintética. 

XIII. Finalidade(s) do Projeto - Objetivos  

 
Identificar os objetivos. 

XIV. Público atendido  

 
Dados básicos do público atendido (exemplos: faixa etária, escolar, sócio-econômico). 

XV. Atividades desenvolvidas  

 
Elencar as atividades que foram desenvolvidas para o alcance dos objetivos. 

XVI. Apoio financeiro e aplicação dos recursos  

 
Informar a fonte dos recursos, valor recebido e a aplicação para atingimento dos objetivos indicados.  
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XVII. Resultados Alcançados  

Elencar os resultados apresentados em indicadores, antes e depois da implementação do projeto, 
demonstrando os avanços proporcionados (abaixo, exemplos de indicadores que podem ser 
utilizados como referência):  
 

� Impacto sobre os beneficiários, a partir dos objetivos do projeto, em que foi possível perceber: 
� Redução incidência de gravidez na adolescência; 
� Redução do consumo de drogas; 
� Redução da evasão escolar; 
� Aumento do nível de escolaridade da comunidade; 
� Redução de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST; 
� Aumento no índice de aprovação; 
� Aumento de renda. 
� Maior conscientização ambiental 

� Impacto sobre a comunidade, a partir dos objetivos do projeto, incrementado o protagonismo 
social (capital social) 

 
Nota: Poderão ser incluídos comentários e/ou esclarecimentos adicionais que 
proporcionem uma maior visão dos resultados do projeto pelas comissões de seleção 
e julgadora.  

 

XVIII. Informações Adicionais  

 
Incluir fatos relevantes do projeto, endereço da entidade (rua, telefone, email, portal na internet caso 
tenha) e fotos acompanhadas de autorização de uso de imagem  pelo do Banco do Brasil S.A.  
 
 
 
Declaramos serem verdadeiras as informações acima: 
 

 
__________________________               __________________________ 

            Voluntário BB                                  Representante da Entidade 
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ANEXO 4 

 
PRÊMIO VALORES DO BRASIL – 3ª edição 
Categoria Conglomerado BB e Parceiros 

 
LOCAL, (UF), DATA 

 
Orientações:   

� Utilizar fonte Arial 12. Máximo de 2 páginas; 
� Encaminhar o briefing em pdf para o e-mail: uds@bb.com.br; 

� Encaminhar de 3 a 5 fotos, em jpeg. 
 

XIX. Dados básicos  

� Denominação do Projeto:  
� Local de realização:  
� Número de Pessoas Atendidas (diretas e indiretas se houver):  
� Entidade apoiada: 

XX. Apresentação do Projeto  

Breve histórico, identificando os objetivos, público atendido, atividades desenvolvidas, recursos 
aplicados, parceiros. 

XXI. Resultados Alcançados  

 Breve relato com avaliação de alguns aspecto, como por exemplo: 
� Impacto sobre os beneficiários: 

� Aumento de renda. 
� Maior conscientização ambiental 

� Impacto sobre a comunidade, o protagonismo social (capital social) 
� Outros 

XXII. Informações Adicionais  

Poderão ser incluídos depoimentos, comentários e/ou esclarecimentos adicionais que proporcionem 
uma maior visão dos resultados do projeto pela comissão julgadora.  

 

� Incluir fotos  
 
Declaramos serem verdadeiras as informações acima: 
 

 
__________________________               __________________________ 
Representante da Empresa                               Representante da Entidade 
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ANEXO 5 

Formulário de Avaliação – Categoria DRS 

Plano de Negócios:____________________________________________________ 

Estado:______________________________________________________________ 

Avaliador:____________________________________________________________ 

 

Quesitos Pontuação Nota Desempate 

Peso 

Social 1 - 6  4 

Econômico 1 - 6  3 

Ambiental 1 - 6  2 

Cultural 1 - 6  1 

 

Escala de Pontuação: 

Pontuação  

1 Ausente 

2 Fraco 

3 Médio 

4 Bom 

5 Muito Bom 

6 Excelente 
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Material de Apoio 

Os quesitos poderão ser analisados sob os seguintes  aspectos:  
Social   

• Oportunidades de trabalho geradas; 
• Número de famílias beneficiadas; 
• Ações de capacitação realizadas; 
• Práticas para coibir trabalho infantil, forçado ou degradante; 
• Contribuição para acesso a direitos de cidadania, saúde e educação; 
• Melhoria da infra-estrutura (água, energia, saneamento, comunicação); 
• Ações voltadas para redução das desigualdades regionais e interpessoais. 

 
Econômico 

• Contribuição para elevação da renda média das famílias envolvidas; 
• Iniciativas voltadas para a distribuição de renda e o aumento das margens de ganho dos diversos 

segmentos envolvidos na atividade (agregação de valor); 
• Acesso ao crédito e outros recursos financeiros; 
• Ação para promoção do acesso a novos mercados; 
• Melhoria da infra-estrutura produtiva pré-existente; 
• Aplicação de novas tecnologias que levem a uma melhor produtividade, economia de recursos ou redução 

de despesas, sem impacto sobre níveis de ocupação e inclusão social. 
 
Ambiental 

• Ações para mitigar possíveis impactos relacionados ao esgotamento de recursos, poluição, Utilização de 
área de preservação, acidentes e danos ambientais; 

• Práticas de ecoeficiência (reciclagem de resíduos, reutilização de materiais ou redução de Consumo de 
matérias-primas e de desperdícios; 

• Ações de preservação ambiental; 
• Introdução ou aplicação de tecnologias “limpas”, ecológicas ou orgânicas. 

 
Cultural 

• Contribuição para a preservação da cultura, valores, tradições e respeito à diversidade. 
 

Critérios considerados na etapa de pré-seleção: 

    
Postura empreendedora Desempenho Princípios RSA 

Abrangência Quantidade de beneficiários Efetividade 

Inovação Relação custo x benefício Relevância da iniciativa 

Criatividade Reaplicabilidade Valorização dos recursos locais 

 Resultados Quantitativos e 
Qualitativos 

Nível envolvimento da comunidade 

  Contribuição para a preservação da 
cultura, valores, tradições e respeito à 

diversidade 
 

o Postura empreendedora:  
Inovação  - é a implementação de um novo ou significativamente melhorado produto (bem ou serviço), 
processo de trabalho, ou prática de relacionamento entre pessoas, grupos ou organizações. Pode ser também 
resultado da combinação original de coisas já existentes. 
Criatividade  - habilidade de gerar idéias originais e úteis e solucionar os problemas do dia-a-dia. 
o Desempenho: 
Resultados quantitativos  – dados que indicam o progresso em relação aos objetivos estabelecidos 
Resultados qualitativos  – melhorias sociais e ambientais que impactam na qualidade de vida dos 
beneficiários 
o Princípios RSA: 
Efetividade  – capacidade da ação quanto a operar transformações duradouras no ambiente em que se atua. 
Nível envolvimento da comunidade  – trata do protagonismo da comunidade no desenvolvimento da iniciativa. 
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Formulário de Avaliação – Categoria Voluntariado BB  

Projeto:______________________________________________________________ 

Estado:______________________________________________________________ 

Avaliador:____________________________________________________________ 

 

Quesitos Pontuação Nota Desempate 

Peso 

Social 1 - 6  3 

Público envolvido  1 - 6  2 

Valorização de recursos locais 1 - 6  1 

 

Escala de Pontuação: 

Pontuação  

1 Ausente 

2 Fraco 

3 Médio 

4 Bom 

5 Muito Bom 

6 Excelente 
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Material de Apoio 

Os quesitos abaixo deverão ser analisados sob os seguintes aspectos: 
 
Social 

• Fortalecimento da identidade, da autoestima, da cidadania, aumentando as 
capacidades dos beneficiários e ampliando seu protagonismo social; 

• Melhoria da qualidade de vida da comunidade. 
 
Público envolvido   

• Participação de jovens e/ou mulheres e/ou comunidades tradicionais (quilombolas, 
indígenas, comunidades de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, caboclos, pescadores 
artesanais, pomeranos). 

 
Valorização de recursos locais 

• Aplicação dos recursos financeiros do projeto na economia local, com compra/utilização 
de materiais e contratações no próprio município e/ou comunidade. 
 
 

Critérios considerados na etapa de pré-seleção 

� Aderência aos princípios de Responsabilidade Socioambiental 
� Criatividade - habilidade de gerar idéias originais e úteis e solucionar os problemas do 

dia-a-dia. 
� Resultados quantitativos – dados que indicam o progresso em relação aos objetivos 

estabelecidos. 
� Resultados qualitativos – melhorias sociais e ambientais que impactam na qualidade de 

vida dos beneficiários. 
� Relação custo x benefício   
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Formulário de Avaliação – Categoria Conglomerado BB  e Parceiros 

Projeto:______________________________________________________________ 

Empresa:____________________________________________________________ 

Estado:______________________________________________________________ 

Avaliador:____________________________________________________________ 

 

Quesitos Pontuação Nota Desempate 

Peso 

Aderência aos princípios de 

RSA 

1 - 6  3 

Abrangência 1 - 6  2 

Originalidade 1 - 6  1 

 

Escala de Pontuação: 

Pontuação  

1 Ausente 

2 Fraco 

3 Médio 

4 Bom 

5 Muito Bom 

6 Excelente 
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Material de Apoio 

Os quesitos abaixo deverão ser analisados sob os seguintes aspectos: 
 
Coerência aos princípios de RSA  - dissemina os princípios e fortalece a cultura de RSA 
internamente, além de influenciar positivamente os públicos externos. 
 
Abrangência  - atinge e interage com o maior número possível de públicos de relacionamento 
da entidade/coligada. 
 
Originalidade - inovação apresentada. 
 
 

Critérios considerados na etapa de pré-seleção: 
       

Postura 
empreendedora 

Desempenho Princípios RSA 

Abrangência Quantidade de 
beneficiários 

Efetividade 

Inovação Relação custo x benefício Relevância da iniciativa 
Criatividade Reaplicabilidade Valorização dos recursos locais 

 Resultados Quantitativos 
e Qualitativos 

Nível envolvimento da comunidade 

  Contribuição para a preservação 
da cultura, valores, tradições e 

respeito à diversidade 
 

o Postura empreendedora:  
Inovação  - é a implementação de um novo ou significativamente melhorado produto (bem 
ou serviço), processo de trabalho, ou prática de relacionamento entre pessoas, grupos ou 
organizações. Pode ser também resultado da combinação original de coisas já existentes. 
Criatividade  - habilidade de gerar idéias originais e úteis e solucionar os problemas do dia-
a-dia. 
o Desempenho: 
Resultados quantitativos  – dados que indicam o progresso em relação aos objetivos 
estabelecidos 
Resultados qualitativos  – melhorias sociais e ambientais que impactam na qualidade de 
vida dos beneficiários 
o Princípios RSA: 
Efetividade  – capacidade da ação quanto a operar transformações duradouras no 
ambiente em que se atua. 
Nível envolvimento da comunidade  – trata do protagonismo da comunidade no 
desenvolvimento da iniciativa. 
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Formulário de Avaliação – Categoria Família BB 

Funcionário:__________________________________________________________ 

Dependência:______________________________  Estado:____________________ 

Projeto:______________________________________________________________ 

Avaliador:____________________________________________________________ 

Quesitos Pontuação Nota Desempate 

Peso 

Aderência aos princípios de 

RSA 

1 - 6  1 

Mobilização Social 1 - 6  2 

Fortalecimento da Causa Água 

Brasil 

1 - 6  3 

 

Escala de Pontuação: 

Pontuação  

1 Ausente 

2 Fraco 

3 Médio 

4 Bom 

5 Muito Bom 

6 Excelente 
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Material de Apoio 

Os quesitos abaixo deverão ser analisados sob os seguintes aspectos: 
 
Aderência aos princípios de RSA  - dissemina os princípios e fortalece a cultura de 
responsabilidade socioambiental, influenciando positivamente os públicos externos. 
 
Mobilização social  – estimula o envolvimento de outros públicos: comunidade, colegas da 
dependência, outros familiares, vizinhos. 
 
Fortalecimento da Causa Água Brasil  - tratamento de resíduos, reutilização dos recursos 
naturais, orientação sobre práticas de responsabilidade ambiental, iniciativas para a prevenção 
de impactos ambientais, utilização de tecnologias que não agridem o meio ambiente, 
agricultura sustentável. 
 

Critérios considerados na etapa de pré-seleção 

       
Postura 

empreendedora 
Desempenho Princípios RSA 

Abrangência Quantidade de beneficiários Efetividade 
Inovação Relação custo x benefício Relevância da iniciativa 

Criatividade Reaplicabilidade Valorização dos recursos locais 

 Resultados Quantitativos e 
Qualitativos 

Nível envolvimento da comunidade 

  Contribuição para a preservação da 
cultura, valores, tradições e respeito à 

diversidade 
 

o Postura empreendedora:  
Inovação  - é a implementação de um novo ou significativamente melhorado produto (bem 
ou serviço), processo de trabalho, ou prática de relacionamento entre pessoas, grupos ou 
organizações. Pode ser também resultado da combinação original de coisas já existentes. 
Criatividade  - habilidade de gerar idéias originais e úteis e solucionar os problemas do dia-
a-dia. 

 
o Desempenho: 
Resultados quantitativos  – dados que indicam o progresso em relação aos objetivos 
estabelecidos 
Resultados qualitativos  – melhorias sociais e ambientais que impactam na qualidade de 
vida dos beneficiários 

 
o Princípios RSA: 
Efetividade  – capacidade da ação quanto a operar transformações duradouras no 
ambiente em que se atua. 
Nível envolvimento da comunidade  – trata do protagonismo da comunidade no 
desenvolvimento da iniciativa. 

 


