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Missão

Ser a solução em serviços e intermediação financeira, atender às ex pec -

tativas de clientes e acionistas, fortalecer o compromisso entre 

os funcionários e a Empresa e contribuir para o desenvolvimento do País. 

Valores

• Compromisso com o desenvolvimento das comunidades e do País.

• Ética e transparência.

• Responsabilidade socioambiental e respeito à diversidade.

• Competitividade e solidez empresarial.

• Inovação e melhoria contínua de produtos, serviços e processos.

• Proatividade e prudência no gerenciamento do risco, da rentabili-

dade, da liquidez e da segurança.

• Excelência e especialização no relacionamento com o cliente.

• Estímulo ao cooperativismo e ao associativismo.

• Tradição da marca BB como diferencial competitivo.

• Gestão participativa, decisão colegiada e trabalho em equipe.

• Valorização do trabalho eficiente e inovador, incentivo ao crescimen-

to profissional dos funcionários e da ascensão baseada no mérito. 

Principais Lideranças 

Ativos – R$ 296,4 bilhões

Carteira de Crédito – R$ 133,1 bilhões

Administração de Recursos de Terceiros – R$ 182,7 bilhões,

19,1% do mercado 

Depósitos Totais – R$ 158,8 bilhões 

Câmbio Exportação – 26,5% do mercado

Base de Clientes – 24,4 milhões de correntistas

Rede de TAA – 39.661 máquinas

Rede Própria de Atendimento – 15.113 pontos

Internet e Mobile Banking – 8,2 milhões de clientes habilitados

GRI

4.8

GRI

4.8

GRI

2.8

Perfil Corporativo

Com 24,4 milhões de clientes, 15,1 mil pontos de atendimentos em 3,1

cidades e 22 países, o Banco do Brasil é hoje a maior instituição finan-

ceira do País, atendendo a todos os segmentos do mercado financeiro.

Em 198 anos de existência, o primeiro banco a operar no País cole-

ciona histórias de pioneirismo e  liderança. Foi o primeiro a entrar para

a bolsa de valores; a lançar cartão de múltiplas funções; a    o serviço   

de mobile banking, a se comprometer com uma Agenda 

21 Empresarial e a aderir aos Princípios do Equador. Hoje é líder 

em ativos, depósitos totais, câmbio exportação, carteira de crédito,

base de correntistas, rede própria de atendimento no país, entre outros.

Essas vitórias são resultado dos investimentos em tecnologia, 

do treinamento de 82,7 mil funcionários, da estratégia de segmentação

dos mercados, do atendimento especializado e da busca cons tante

por eficiência. Tudo isso, aliado à tradição da Empresa, fez do Banco

do Brasil uma organização ágil, moderna e competitiva, com capaci-

dade de atender as mais diversas demandas de negócios do País. 

O Conglomerado Banco do Brasil, além do banco múltiplo, reúne 15

empresas controladas e uma entidade fechada de previdência com-

plementar, que completam seu portfólio de produtos e serviços. 

Por meio de seu banco de investimento, o BB detém participações

estratégicas em todas as coligadas.

Veja a estrutura do Conglomerado BB na página 44.

Em 2006, o BB aderiu ao Novo Mercado, segmento da Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa) que reúne as empresas com as

melhores e mais rigorosas práticas de governança corporativa. 

A adesão reafirma o compromisso do Banco do Brasil com a trans pa rên -

cia dos atos de gestão e com o tratamento igualitário de seus acionistas.

Rumo aos 200 anos, o Banco do Brasil investe na diversificação 

do portfólio de produtos, ampliação da base de clientes correntistas 

e não-correntistas, consolidação das estratégias de atuação socioam-

biental e otimização das práticas de governança corporativa. Dessa

forma, a Empresa pretende aumentar, sucessivamente, o retorno 

de seus negócios para os acionistas, os funcionários e a sociedade.

GRI

2.2
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5,20
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2002 2003 2004 2005 2006

2.028

22,6 22,3 23,0

26,8

32,1

2.381
3.024

4.154

6.044

2002 2003 2004 2005 2006

RSPL  (%) Lucro líquido (R$ milhões)

Lucro líquido e RSPL1

Balanço Patrimonial (R$ milhões) 2002 2003 2004 2005 2006 Variação% 
2005/2006

Ativos Totais 204.595 230.144 239.014 252.977 296.356 17,1 

Operações de Crédito 97.253 110.014 115.532 85.942 113.858 32,5 

Depósitos 51.470 65.591 74.823 137.658 158.841 15,4 

Patrimônio Líquido 9.197 12.172 14.106 16.850 20.758 23,2 

Administração de Recursos de Terceiros 66.153 102.658 124.021 153.508 182.683 19,0 

Resultado (R$ milhões)

Res. Bruto da Inter. Financeira 8.071 10.006 10.208 10.809 10.808 (0,0)

Receitas de Prestação de Serviços 4.454 5.491 6.607 7.648 8.887 16,2 

Despesas de Pessoal (5.548) (6.812) (7.096) (7.473) (7.871) 5,3 

Lucro Líquido 2.028 2.381 3.024 4.154 6.044 45,5 

Índices (%)

Rentabilidade e Produtividade

RSPL1 –  Lucro Líquido/Patrimônio Líquido 22,6 22,3 23,0 26,8 32,1 

Eficiência2 – Desp. Administrativas/Rec. Operacionais 59,0 56,3 54,2 48,1 47,5 

Cobertura – RPS/Despesas de Pessoal 80,3 82,5 96,9 102,3 112,9

Estrutura de Capital

Basiléia 22,2 18,9 16,9 15,0 17,3

Mercado de Capitais

Capitalização de Mercado (R$ milhões) 6.696 17.568 25.979 33.733 52.820 56,6 

Preço / Valor Patrimonial (x) 0,8 1,4 1,8 2,00 2,54 27,0 

Dividendos / JPC (R$ milhões) 579 746 954 1498 2.418 61,4 

VPA por Ação (R$) 12,40 16,63 17,65 21,08 25,15 19,3 

Lucro por Ação (R$) 2,77 3,25 3,78 5,20 7,32 40,8 

Número de:

Pontos de Atendimento 12.333 13.220 14.450 14.804 15.113 2,1 

Terminais de Auto-atendimento 33.645 37.018 39.015 40.191 39.661 (1,3)

Funcionários 75.949 77.997 79.725 83.751 82.672 (1,3)

Clientes (mil) 15.390 18.750 21.088 22.907 24.374 6,4 

Clientes Pessoa Física (mil) 14.398 17.533 19.719 21.474 22.815 6,2 

Clientes Pessoa Jurídica (mil) 992 1.217 1.368 1.432 1.559 8,9 

Clientes habilitados a realizar transações 4,8 6,0 6,9 7,9 8,2 3,8 
por meio da Internet (milhões)

1 Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Exprime o ganho percentual auferido pelos proprietários.
2 Quanto menor, melhor.

BB em Grandes Números
GRI

2.8
2.9

Lucro por ação  (R$)

Ratings Globais

Ratings

Ratings Globais

Fitch Ratings Classificação

Individual C/D

Curto Prazo em Moeda Local B

Longo Prazo em Moeda Local BB+

Curto Prazo em Moeda Estrangeira B

Longo Prazo em Moeda Estrangeira BB+

Moody's

Força Financeira D

Curto Prazo em Moeda Local P-1

Curto Prazo em Moeda Estrangeira NP

Dívida de LP em Moeda Estrangeira Baa3

Depósitos de LP em Moeda Local A1

Dep. de LP em Moeda Estrangeira Ba3

Standard & Poor's

Longo Prazo em Moeda Local BB

Longo Prazo em Moeda Estrangeira BB

Fitch Atlantic Ratings

Curto Prazo F1+(bra)

Longo Prazo AA(bra)

Moody's

Curto Prazo BR-1

Longo Prazo Aaa.Br

Ratings Nacionais

6.696

2002 2003 2004 2005 2006

17.568

25.979

33.733

52.820

Capitalização de Mercado 

(R$ milhões)

580

28,6

31,3 31,5

36,1

40,0

746
954

1.498

2.418

2002 2003 2004 2005 2006

Payout  (%)
Dividendos/JCP (R$ milhões)

Dividendos/JCP e Payout  
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O  resultado  desse trabalho foi um lucro líquido de R$ 6 bilhões, 45,5 %

maior  do  que  em 2005, com retorno sobre o patrimônio líquido de

32,1%, o  que  corresponde  a  R$ 7,32 de lucro por ação.  A título de di -

vi dendos e  juros sobre o capital próprio foram destinados R$ 2,4 bilhões.

Para  2007,  as  metas  da  empresa são ainda mais arrojadas. A indús-

tria  bancária  tem  um  amplo  espaço  para crescer no Brasil.   

A relação entre  crédito  e  PIB, mesmo com o expressivo desempe -

nho nos últimos anos, ainda se encontra muito abaixo da observada

em países com nível semelhante de desenvolvimento e do potencial

do Brasil. Os níveis das taxas de juros estão cada vez mais baixos.

Esse ambiente econômico, reforçado pela ênfase atribuída pelo

Governo Federal ao fortalecimento da atividade econômica – cuja face

mais visível é o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – cria

novas oportunidades de negócios e traz perspectivas positivas 

às ins  titui ções  financeiras em 2007.

No âmbito do BB, pretendemos ampliar as fronteiras de atuação (vide

metas  a seguir). Nesse sentido, os planos concentram-se na oferta 

de  novos produtos e no relacionamento com clientes não correntistas.

Crédito imobiliário, financiamento de veículos e novas parcerias vare-

jistas estão  entre os projetos prioritários para 2007.

Com nossa capilaridade, tecnologia, base de clientes e nosso qualifi-

cado  quadro  de  funcionários, o Banco do Brasil  tem plenas

condições de continuar ocupando a posição de destaque nesse

cenário e dar continuidade  aos bons resultados em 2007.

Bernard Appy

Presidente do Conselho de Administração

  Mensagem da Administração

Srs. Acionistas,

2006 foi um bom ano para a indústria bancária. A economia brasileira,

neste período, foi caracterizada pela manutenção da disciplina fiscal,

continuidade do processo de queda dos juros reais, crescimento 

da renda e do emprego formal, fortalecimento das contas externas 

e pelo controle da  inflação. A soma desses fatores gerou uma deman-

da maior por bens e serviços, impulsionando o consumo de crédito 

e outros produtos bancários.

A inflação medida  pelo  Índice  Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo  (IPCA) recuou pelo quarto ano consecutivo. A taxa anual 

de 3,14%, a menor desde 1998,  ficou  abaixo  da meta de 4,5%. Esse

bom desempenho da inflação, num contexto de consolidação macroe -

conômica, permitiu ao Banco Central reduzir sucessivamente a taxa

básica de juros da economia, que atingiu 13,25% ao final de 2006.

A exemplo do ocorrido em anos anteriores, as contas externas do País

seguiram fortalecendo-se, com o saldo da balança comercial

alcançando US$ 46 bilhões, e o saldo em transações correntes 

US$ 13,5 bilhões, permitindo a melhoria nos indicadores de endivida-

mento externo. Em conseqüência, o real seguiu valorizando-se frente

ao dólar – que registrou queda de 8,7% no período – e  o  risco-país

apresentou  uma  trajetória  decrescente, alcançando o piso histórico

de 192 pontos.

Tal cenário contribuiu para a continuidade da expansão do crédito 

no Brasil, que atingiu R$ 732,8 bilhões em  2006,  crescimento  de  20,7%

no ano. A relação entre crédito e PIB atingiu 34,3%, o maior patamar

desde 1996. As modalidades de crédito que registraram os melhores

desempenhos  foram  as  que  ofereceram  garantias  reais  e,  portan-

to, apresentaram menores taxas de  juros,  como o crédito consigna-

do. Houve, ainda, intensificação da oferta de crédito imobiliário,  de  fi -

nan ciamento  de  veículos, de cartões de crédito e a consolidação do

mo vimento de parcerias com redes de varejo.  Além disso, o setor co -

me çou a se preparar para os impactos de novas leis regulatórias

sobre a portabilidade do crédito e a livre opção bancária.

Com a melhoria das condições macroeconômicas,  acirrou-se  a  com-

petitividade  na  indústria  bancária  e  a busca de alternativas para

obter  ganhos  de escala. No âmbito do BB, os desafios se concen-

traram no crescimento do crédito – sobretudo nos produtos voltados

para o varejo –,  no melhoramento da eficiência, no controle das

despesas e na regularização de  dívidas do agronegócio.

Perspectivas 2007

• Redução de custos

• Melhoria da eficiência operacional

• Expansão e consolidação das parcerias varejistas

• Ampliação da oferta de produtos para não correntistas

• Expansão da carteira de financiamento de veículos

• Otimização do relacionamento com os clientes, em especial com 

os de alta renda

Bernard Appy

Presidente do Conselho 
de Administração

GRI

1.1 
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Mensagens dos Presidentes

Srs. Acionistas,

O ano de 2006 foi excelente para o Banco do Brasil. Mais uma vez, 

o BB contabilizou um lucro líquido bastante expressivo: foram R$ 6 bi -

lhões, com retorno sobre patrimônio líquido de 32,1%. Isso corres -

ponde a R$ 7,32 de lucro por ação. Destinamos R$ 2,4 bilhões a títu-

lo de dividendos e juros sobre o capital próprio, o que permitirá remu-

neração de R$ 2,93 por ação. 

No exercício, mantivemos a liderança como o maior Banco do País,

com ativos de R$ 296,4 bilhões e depósitos de R$ 158,8 bilhões.

Encerramos o ano com 24,4 milhões de clientes em carteira. Além

disso, atendemos cerca de 8,9 milhões de clientes não correntistas.

Nossa carteira de crédito no país cresceu em níveis superiores aos do

mercado. Até dezembro, aumentou 30,6%, atingindo a marca de 

R$ 133,2 bilhões, enquanto a Indústria cresceu 20,8%. Esse resultado

foi conquistado sem aumentar o risco da carteira. Nossa curva de ina -

dimplência tem se mostrado consistentemente melhor que a do Sis te -

ma Financeiro.

Com o propósito de ampliar a base de clientes não correntistas,

fechamos uma série de parcerias com varejistas para ofertar produtos

de crédito, seguros e cartão de crédito. Além disso, enfatizamos,  

em 2006, a linha de financiamento de veículos, expandindo essa

moda li dade em 375,5% até dezembro de 2006. 

Intensificamos as ações de fomento por meio da estratégia negocial

de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), a partir do apoio 

a atividades produtivas, com a visão de cadeia de valor e foco na sus-

tentabilidade. Até o final do ano, a estratégia DRS envolveu 230 mil

famílias e os créditos concedidos acumularam R$ 313,8 milhões.

Inves timos, nesse período, na cultura de gestão e na racionalização 

de custos. O resultado tem sido a melhoria do índice de eficiência

operacional. O percentual das receitas operacionais consumidas pelas

despesas administrativas chegou a 47,5%, contra 48,1% em 2005. 

No tocante à remuneração dos acionistas, cumprimos o compromisso

de elevar os dividendos pagos pela Empresa para níveis e periodici-

dade mais adequados às práticas do mercado. Exemplo disso 

é o payout de 40% e o pagamento de dividendos em períodos infe -

riores a seis meses, já aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária

no final do exercício.

No ano em que completamos 100 anos de listagem em bolsa e 198

anos de fundação da nossa Empresa, promovemos a adesão do BB

ao Novo Mercado. Fomos a primeira empresa do Governo Federal 

a aderir ao nível máximo de governança corporativa da Bovespa. 

Ao atingirmos o objetivo de adesão do BB ao Novo Mercado, conta-

mos com uma base de investidores mais sólida e diversificada.

Contribuiu para isso o sucesso da oferta secundária de ações que

aumentou o volume de ações em circulação no mercado de 6,9%

para 14,8%.

Além disso, no início do ano, o Banco do Brasil emitiu bônus perpétu-

os para captar recursos no mercado de capitais internacional. A remu-

neração dos títulos, de 7,95% ao ano, foi o custo mais baixo entre

todas as emissões brasileiras com a utilização de bônus perpétuos.

A título de prestação de contas, apresentamos no quadro a seguir,

bem como na abertura de alguns capítulos, uma comparação entre 

as metas assumidas pela Empresa em 2006 e o resultado efetiva-

mente obtido no exercício.

Encerro minha carreira como funcionário do Banco com a convicção

de ter me dedicado para a construção e a consolidação de uma das

empresas mais extraordinárias e estratégicas do País. Mais do que os

números, orgulho-me também das realizações e avanços que obtive-

mos no nível das relações pessoais, na mudança de cultura, na admi -

nis tração pautada pelo mérito, pela ética e pelo respeito ao cliente.

Esses são realmente valores que permanecem, independentemente

de quem administra esta Empresa.

Rossano Maranhão

Presidente Executivo e Vice-Presidente do Conselho de Admi nis -

tração até 14/12/2006

Rossano Maranhão

Presidente Executivo e Vice-Presidente do
Conselho de Adminis tração 

GRI

1.1 
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Mensagens dos Presidentes

Srs. Acionistas,

Com orgulho recebo o desafio de presidir uma Instituição que me

acolheu, como funcionário, desde 1979. Presidir uma das mais fortes

e instigantes instituições de nosso País, além de ser um desafio para

a carreira de qualquer executivo, é, acima de tudo, assumir a respon-

sabilidade de mantê-la na trajetória de sucesso que esta Empresa

registra no limiar das comemorações dos 200 anos de fundação. 

A missão, por mais desafiante que seja, parece fácil quando lembro

que o Banco do Brasil conta com um quadro de funcionários extrema-

mente capacitado, com tecnologia bancária de ponta, com clientes

fiéis e com um cenário econômico bastante favorável. 

Hoje, a economia do Brasil está calcada em bases sólidas, que nos

permitem acreditar em um futuro promissor para quem estiver dispos-

to a participar do esforço de promover o desenvolvimento econômico

do País. O Banco do Brasil tem plenas condições de manter posição

de destaque nesse cenário. Temos capital, acesso a uma ampla base

de captação, a maior rede de atendimento do sistema nacional, mais

de 24 milhões de correntistas e o compromisso com as causas do País. 

Em 2007, continuaremos buscando o atendimento de excelência 

e o crescimento dos negócios, principalmente pela expansão 

do crédito. Nesse contexto, o conceito de cliente irá além da ma nu -

tenção de uma conta corrente para se transformar em todo aquele que

consome nossos produtos bancários, como crédito, seguros, cartões.

Isso porque acreditamos que, em 2007, teremos excelentes notícias,

frutos de novas parcerias e novos produtos. 

O compromisso com a ética, a transparência e o tema da sustentabil-

idade, materializado na Agenda 21 do BB, trará resultados ainda mais

positivos no relacionamento com nossos acionistas, funcionários,

clientes, fornecedores e com a comunidade, conciliando o alcance

dos resultados econômicos com o respeito ao meio ambiente e com 

a promoção da justiça social. 

Com otimismo para enfrentar os desafios futuros, agradecemos a con-

fiança de nossos clientes e acionistas e a dedicação e o empenho 

dos funcionários que fazem de nosso Banco o maior do Brasil.

Antonio Francisco de Lima Neto

Presidente Executivo Interino e Vice-presidente do Conselho 

de Administração a partir de 15/12/2006

Redução de Custos

Melhoria da Eficiência

Operacional

Apoio a projetos de investimen-

to por meio de linhas de crédito

e de estruturações na área 

de mercado de capitais

Fortalecimento da atuação nos

segmentos de financiamento 

de veículos e de bens duráveis

Expansão do crédito consigna-

do a não-correntistas

Investimento em expansão 

da capacidade de atendimento,

tanto em canais tradicionais

quanto nos automatizados

Possibilidade de oferta pública 

de ações do BB em virtude de

ma   nifestação formal de inte res se

por parte dos principais acionistas

Perspectiva

Processos

Internos

Perspectiva

Financeira e

Análise do

Desempenho*

Perspectiva

Clientes

Perspectiva

Clientes e Análise

do Desempenho*

Perspectiva

Clientes

Perspectiva 

Pro cessos

Internos

Perspectiva

Financeira e

Análise do

Desempenho*

O esforço da Rede Varejo resultou numa economia 

de R$ 64 milhões em relação aos valores previstos. Além

disso, o incremento do uso dos canais de auto-atendimento,

proporcionou uma economia de esforço de R$ 528 milhões

em 2006.

O índice de eficiência operacional passou de 48,1% em 2005

para 47,5% (quanto menor melhor).

Em 2006, houve expansão da carteira de crédito em 30,8%,

crescimento de 28,2% do faturamento com cartões de crédi-

to, entre outros.

O Banco do Brasil, por meio do BB Investimentos, participou

de 18 operações no mercado de capitais.

Entre outros, a base de cartões de crédito cresceu 51,6% em

2006; a frota segurada aumentou 8,4%; e o número de parti -

cipantes nos planos de previdência aberta da Brasilprev

cresceu 11,7%.

Foram lançados, por exemplo, cinco novos fundos de investi-

mento para clientes alta renda, e os planos Brasilprev Júnior

Empresarial, pioneiro no mercado, e Brasilprev Private.

Foram firmadas 12 parcerias com grandes redes do segmen-

to de móveis, eletrodoméstico, material de construção, brin-

quedos, pneumático e outros.

O valor contratado passou de R$ 33,2 milhões em 2005 para

R$ 358,5 milhões em 2006.

O BB inaugurou 309 pontos de atendimento no exercício 

e quadruplicou a capacidade de processamento nos últimos

cinco anos, conquistando em 2006 a maior velocidade de pro -

ces samento entre os bancos da América Latina.

A Oferta Pública Secundária de Ações do BB aconteceu em agos-

to de 2006. A operação foi a oferta mais pulverizada do ano.

Houve crescimento de 375,5% da carteira de financiamento

de veículo em relação a 2005.

Estabelecimento de parcerias

varejistas de médio porte

Aumento das vendas na base

de clientes

Desenvolvimento de novos pro-

dutos

Perspectiva

Clientes

Perspectiva

Clientes

Metas apresentadas 
no Relatório Anual de 2005

Mais
informaçõesResultados alcançados em 2006

GRI

3.2

Intensificar negócios com

clientes

Antonio Francisco de Lima Neto

Presidente Executivo Interino e Vice-presi-
dente do Conselho de Administração

Perspectiva

Clientes

GRI

1.1 

*O caderno Análise do Desempenho está anexo ao Relatório Anual 2006
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Introdução

O Relatório Anual 2006 traz como tema a campanha institucional 

do Banco do Brasil para 2007. No mês de janeiro, 300 agências, 

em dez estados, ganharam novas fachadas com nomes de clientes.

Banco do João, Banco da Luciana, Banco da Maria. O BB mostrou que

o Banco que é do Brasil, é também de cada brasileiro. A campanha,

que teve ainda anúncios em televisão, rádio e mídias impressas,

ressalta a estratégia do Banco de estabelecer um atendimento dife -

renciado e oferecer produtos e serviços sob medida para cada 

segmento.

Dessa forma, o BB buscou reforçar a identificação do cliente com 

a Empresa, bem como homenagear as pessoas que fazem do Banco

do Brasil a maior instituição financeira do País.

Em alusão à campanha, este conjunto de relatórios foi preparado es -

pe cialmente para todos os acionistas da Empresa – desde aqueles

que compõem a base acionária do BB como pessoas físicas ou jurídi-

cas, até a sociedade brasileira em geral, representada pelo Tesouro

Nacional –, e para os profissionais de mercado, que avaliam o BB

como uma opção de investimento.

Considerando a grande importância, para esse público, da adesão 

do BB ao Novo Mercado da Bovespa – segmento que reúne as empre-

sas com as melhores práticas de governança corporativa –, apresen-

tamos depoimentos de personalidades do mercado sobre o tema 

ao longo do relatório. Dessa forma, pretende-se dar ao leitor uma visão

isenta e complementar acerca do assunto.

Dando continuidade ao trabalho iniciado em 2005, o Relatório Anual

mostra o desempenho no exercício segundo as cinco perspectivas

definidas na Estratégia Corporativa do Banco do Brasil. Assim, pre-

tende-se facilitar a comparação entre resultados de diferentes perío-

dos e o acompanhamento do desempenho da Empresa.

Perspectiva Financeira – ações que visam a fortalecer a estrutura pa -

trimonial da Empresa e elevar seu valor, tornando-a um investimento

ainda mais compensador e atrativo, com foco na sustentabilidade.

Perspectiva Clientes – relacionamento com nossos clientes a partir 

de atributos valorizados por cada segmento.

Perspectiva Processos Internos – iniciativas adotadas para aper-

feiçoar mecanismos de segurança e controle, transformando confiabi -

lidade em diferencial mercadológico.

Perspectiva Sociedade – atuação do Banco como indutor de desen-

volvimento em bases sustentáveis por meio do incentivo e reconheci-

mento de ações que contribuam para a sustentabilidade dos negócios

e o desenvolvimento social e econômico do País.

Perspectiva Comportamento Organizacional – relacionamento com

funcionários, que busca compatibilizar habilidades e expectativas indi-

viduais com as necessidades e os objetivos da Empresa.

A exemplo das edições anteriores, os dados que compõem as pers -

pectivas são mensurados e validados pelos respectivos segmentos 

da Empresa, por meio de  sistemas de controle corporativos e de levan -

tamento e armazenamento de informações gerenciais. Essas infor-

mações correspondem às operações realizadas no Brasil e no exterior,

bem como à posição consolidada das agências e subsidiárias finan-

ceiras no ano de 2006, conforme as exigências estabelecidas para as

companhias abertas pela Lei nº 6.404/76 e pelas normas e instruções do

Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.

Com o propósito de facilitar a leitura e a consulta ao conteúdo do rela -

tório, foi incluído um índice remissivo nessa edição. No final da peça,

é possí vel localizar os principais temas tratados e as respectivas pági-

nas on de aparecem. Além disso, ao longo do relatório são apresen-

tadas di cas sobre onde encontrar mais informações sobre determina-

dos assuntos.

Outra novidade do Relatório Anual 2006 são os indicadores do Global

Reporting Initiative (GRI), modelo de Relatório de Sustentabilidade

reconhecido internacionalmente. Nesta edição, o Banco do Brasil dá

início ao uso dos padrões GRI da terceira geração para mensurar seu

desempenho socioambiental. Esses indicadores podem ser encontra-

dos em destaque, ao longo dos textos, bem como no índice remissivo

no final da publicação. Com isso, a Empresa pretende adequar sua

publicação às práticas de mercado mais recorrentes e proporcionar

ao leitor o melhor entendimento possível de seu resultado.

Boa leitura!

GRI

3.5
4.15

GRI

3.6
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sentar competitividade crescente e a buscar alternativas para obter

ganhos de escala. 

O cenário macroeconômico proporcionou a expansão do crédito 

no Brasil, que atingiu R$ 732,8 bilhões em 2006. A expansão foi impul-

sionada pelas transações com pessoas físicas, que chegaram a R$ 24

bilhões. Já o crédito para pessoas jurídicas cresceu 30,5% no ano,

somando R$ 51,9 bilhões. 

As modalidades que registraram os melhores desempenhos, tanto

para pessoas físicas, como jurídicas, apresentavam garantia real e,

portanto, menores taxas de juros. Destacaram-se o crédito consigna-

do e o financiamento de veículos. Além disso, houve intensificação 

da compra e venda de carteiras de crédito entre bancos e da oferta

de crédito imobiliário.

O fim dos ganhos inflacionários levou a esforços contínuos para 

a melhoria da eficiência do setor, que tem investido em automação 

e no melhoramento de processos operacionais a fim de reduzir os

custos administrativos.

O índice de eficiência, que indica o percentual das receitas opera-

cionais que são consumidas pelas despesas administrativas, atingiu

54,2% em 2006. Isso demonstra os esforços dos maiores bancos 

do Sistema Financeiro para melhorar a eficiência operacional.

Por sua vez, o Índice de Cobertura, no SFN, que mede o percentual

de cobertura das despesas de pessoal pelas receitas de prestação

de serviços, mostrou uma tendência crescente no mesmo período. 

Em 2006, o índice chegou a 117,9% contra 117% em 2005.

Outra tendência da indústria bancária foi a busca de conveniência 

e comodidade para os consumidores. Assim, verificaram-se maiores

investimentos em estruturas de atendimento e na evolução dos canais

alternativos (mobile banking, POS e correspondentes). 

166 164 163 160 158

2002 2003 2004 2005 2006

Número de Bancos do SFN

17.514 17.213
17.640

17.995 18.213*

2002 2003 2004 2005 2006

Número de Agências do SFN

59,3 60,6 61,1

53,0 54,2*

2002 2003 2004 2005 2006

Índice de Eficiência do SFN (%)

* Índice calculado com base em informações do
Banco Central referentes a setembro de 2006.

Fonte: Banco Central
*Dados premilinares de Set/06

Fonte: Banco Central

92,7
97,9

106,8

117 117,9*

2002 2003 2004 2005 2006

* Índice calculado com base em informações do
Banco Central referentes a setembro de 2006.

Panorama Macroeconômico

1- Macroambiente

Em 2006, o cenário econômico internacional foi marcado pela con-

tinuidade do bom desempenho de nações com papéis-chave no con-

texto global. Todavia, as elevadas cotações e a volatilidade dos preços

de importantes commodities, principalmente do petróleo, geraram

incertezas sobre o comportamento futuro da inflação, sobretudo nos

Estados Unidos. Com isso, vários países elevaram suas taxas referen-

ciais de juros, porém sem gerar efeitos relevantes sobre a liquidez

internacional, a aversão ao risco e o fluxo de recursos para países

emergentes.

No Brasil, a economia foi caracterizada por controle da inflação, 

valorização cambial, manutenção da disciplina fiscal, continuidade 

do processo de queda dos juros reais, crescimento da massa de sa -

lários e expansão do crédito.

A inflação medida pelo índice nacional de preços ao consumidor

amplo (IPCA) recuou pelo quarto ano consecutivo e, pela primeira vez

desde que o regime de metas para a inflação foi implementado em

1999, a variação anual do índice (3,14%) ficou abaixo do valor central

da meta (4,50%). Com a inflação sob controle, o Banco Central  

do Brasil reduziu sucessivamente a taxa básica de juros da economia,

que atingiu 13,25% ao final de 2006.

O dólar apresentou trajetória decrescente e fechou o ano cotado

a R$ 2,1380 contra R$ 2,3407 em 2005. A valorização do real (8,7%)

possibilitou a ampliação das importações de bens de consumo, 

sem acarretar, contudo, na redução das exportações, uma vez que 

o cenário internacional era favorável ao comércio exterior brasileiro. 

O alcance do mais alto estoque de reservas internacionais levou 

à melhora dos indicadores de endividamento externo e contribuiu para

a trajetória decrescente do risco-país, que alcançou um piso histórico

de 192 pontos.

2 - Setorial

O movimento de expansão da renda e do consumo impulsionou 

a carteira de crédito das instituições financeiras, que encerrou o ano

representando 34,3% do PIB. Esse desempenho foi influenciado, prin-

cipalmente, pelo avanço de 78,4% do crédito ao consumidor.

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) contava com 158 bancos, 525,6

mil bancários e 18,2 mil agências ao final de 2006*. Com a melhoria

das condições macroeconômicas, a indústria bancária passou a apre-

25,00

16,50

17,75

18,00

13,25

2002 2003 2004 2005 2006

Selic (%)

3,5333

2,8892
2,6544

2,3407
2,1380

2002 2003 2004 2005 2006

20032002 2004 2005 2006

26,224,2
26,9

31,2
34,3

Participação do Crédito no PIB (%)

Fonte: Economática

Fonte: Economática

Fonte: Banco Central

Cotação do Dólar (R$)

12,5

9,3

7,6

5,7

3,1

2002 2003 2004 2005 2006

Fonte: IBGE

IPCA (%)

*Dados premilinares de Set/06

Índice de Cobertura do SFN (%)
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Perspectiva Financeira

Nessa perspectiva são apresentados os destaques do exercício con-

solidados segundo as principais linhas da Demonstração 

do Resultado e do Balanço Patrimonial, bem como alguns dos indi-

cadores mais representativos. O desempenho econômico-financeiro

do Banco do Brasil e de suas ações e bônus de subscrição em 2006,

está detalhado no caderno Análise do Desempenho, que 

é parte integrante deste relatório. Na mesma peça, encontram-se 

as De monstrações Contábeis, em anexo destacável.

O lucro de R$ 6 bilhões, 45,5% maior do que o registrado em 2005,

confirma a trajetória de lucratividade que o BB tem apresentado 

nos últimos anos. Conseqüentemente, o patrimônio líquido aumentou

23,2%, totalizando R$ 20,8 bilhões e garantindo a melhora do índice

de adequação de capital do Banco.

O retorno sobre o patrimônio líquido de 32,1% superou a meta de 18%

estabelecida para o período e permitiu a distribuição de R$ 2,4 bilhões

a título de remuneração aos acionistas – R$ 1 bilhão como dividendos

e R$ 1,4 bilhão na forma de juros sobre o capital próprio. O percentu-

al de lucro distribuído aos acionistas (payout) foi 40% em 2006 contra

36,1% em 2005.

Rentabilidade compatível com os padrões de mercado

Desempenho 

auto-sustentável

Padrões de governança 

referenciais para o mercado
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Exemplos como o do Banco do Brasil só 

tendem a estimular novas ofertas de ações e,

espero, de outras empresas públicas. Se houver 

um elevado nível de governança e proteção, o investidor

sentirá confiança para aplicar nos papéis das companhias.

As empresas que aplicam princípios de governança 

corporativa têm regras mais claras de gestão e uma

maior preocupação com o acionista minoritário, que

passa a ser encarado de fato com um sócio do negócio. 

No caso de empresas públicas, a adoção da governança

corporativa gera benefícios ainda maiores para 

os acionistas, que sabem que, a despeito do ambiente

político, a companhia é bem conduzida e que o dinheiro

público é muito bem administrado. Essa maior

transparência funciona como uma blindagem, que 

protege a empresa e gera mais valor

para suas ações a longo prazo.

“

”

Raymundo Magliano Filho

Presidente da Bovespa

2.028

22,6 22,3 23,0

26,8

32,1

2.381
3.024

4.154

6.044

2002 2003 2004

RSPL (%)

2005 2006

Lucro líquido (R$ milhões)

580

28,6

31,3 31,5

36,1

40

746
954

1.498

2.418

2002 2003 2004

Payout (%)

2005 2006

Dividendos/JCP (R$ milhões)

Dividendos/JCP e Payout

1) RSPL = Lucro líquido/Patrimônio líquido médio;
2) Evidencia a eficiência operacional, indicando o percentual das receitas operacionais que é consumido pelas despesas administrativas;
3) Evidencia o percentual das despesas administrativas coberto pelas receitas de prestação de serviços.

Lucro Líquido e RSLP

GRI

3.9
Indicador Metas Desempenho

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RSPL) 1 18% 32,1%

Índice de eficiência 2 53% 47,5%

Índice de cobertura das despesas administrativas 3 58% 64,7%
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1- Análise do desempenho

1.1 Destaques da Demonstração do Resultado

O Resultado Bruto da Intermediação Financeira representa o resultado

do negócio de intermediação financeira antes das provisões para risco

de crédito. Esse resultado atingiu R$ 17,9 bilhões ao final do exercício

de 2006, crescimento de 10,7% em relação a 2005, basicamente 

em função da expansão do volume das operações de crédito. 

Acompanhando o desempenho da carteira de crédito, as receitas

dessas operações cresceram 12,6% em relação a 2005, totalizando

R$ 21,6 bilhões. A expansão do crédito para pessoas físicas explica

grande parte desse crescimento. Em relação a 2005, o incremento 

nas Provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) foi 

da ordem de 32,1%, impulsionado pela carteira do agronegócio. 

Em 2006, as operações rurais sofreram elevação progressiva de risco

em decorrência de situações de perda de renda e/ou produção, asso-

ciadas ao setor. Amparado por medidas governamentais, o BB agilizou

o processo de regularização das operações rurais, encerrando o exer-

cício com 99% das operações renegociadas. Ao final de 2006, o risco

médio da carteira de crédito do BB (provisão requerida / carteira total)

retornou aos patamares dos exercícios anteriores, situando-se 

em 5,4%, inferior ao risco médio do Sistema Financeiro (6,2%).

As Receitas de Prestação de Serviços (RPS) atingiram R$ 8,9 bilhões

em 2006, crescimento de 16,2% em 12 meses. Já as Receitas 

com Tarifas de Relacionamento com Clientes atingiram R$ 2,8 bilhões

no ano, crescimento de 16,1% em relação a 2005. O desempenho 

de ambas ficou em linha com a ampliação da base de clientes 

em 1,5 milhão de novos correntistas e a expansão do volume de recur-

sos administrados em R$ 29,2 bilhões, acréscimo de 19% no ano. 

A participação do BB no mercado de fundos ficou em 19,1% em 2006,

contra 20,2% em 2005. O Banco acumulou R$ 1,5 bilhão em tarifas 

de administração de fundos, crescimento de 19,7% em relação 

a 2005. A participação dessas receitas no total das RPS alcançou

16,4% no ano.

Destaques da DRE Societária (R$ milhões) 2005 2006  Variação (%) 

Lucro Líquido 4.154 6.044 45,5

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 16.216 17.948 10,7

Receita de Prestação de Serviços 7.648 8.887 16,2

Despesa PCLD (5.407) (7.140) 32,1

Despesas Administrativas (13.143) (13.744) 4,6

Lucro Líquido Recorrente 3.441 3.665 6,5

6,4
6,0 6,3

6,7

6,2

5,4

6,8

5,8

5,15,1

Dez/04 Jun/05 Dez/05 Jun/06 Dez/06

Risco Médio BB

Risco Médio SFN

Risco médio BB x SFN (%)

66,2

102,7

124,0

153,5

182,7

2002 2003 2004 2005 2006

Recursos de Terceiros 

(R$ bilhões)

As Despesas de Pessoal passaram de R$ 7,5 bilhões em 2005 para

R$ 7,9 bilhões em 2006, crescimento de 5,3%. O resultado reflete 

o reajuste salarial concedido nas datas-base da categoria em 2005 

e 2006 e, ao mesmo tempo, a sistemática redução do quantitativo 

de funcionários.

As outras Despesas Administrativas totalizaram R$ 5,9 bilhões, valor

bem próximo ao registrado em 2005. Esse desempenho é devido 

ao controle e ao aperfeiçoamento na gestão de custos que o Banco

vem empreendendo, o qual tem sensibilizado significativamente 

os indicadores de eficiência.

O lucro líquido do Banco em 2006 atingiu R$ 6 bilhões, contra R$ 4,2

bilhões em 2005, representando um crescimento de 45,5% no perío-

do. Esse resultado contempla um efeito extraordinário positivo 

de R$ 2,4 bilhões, líquido de impostos. Assim, o resultado recorrente

(lucro líquido, excluídos os itens extraordinários) atingiu R$ 3,7 bilhões

no exercício, 6,5% superior ao registrado no ano anterior. 

Os principais efeitos que impactaram extraordinariamente o resulta-

do foram:

• A ativação de R$ 1,9 bilhão de Crédito Tributário sobre Diferenças

Intertemporais, relativamente a períodos anteriores a 2006, conforme

Resolução CMN 3.355, de 31/03/2006, no primeiro trimestre;

• O efeito positivo no montante de R$ 899 milhões, líquido de impos-

tos, decorrente do fechamento do acordo sobre o Fundo de Pa -

ridade Previ, no primeiro trimestre;

• Constituição de provisão excedente, no valor de R$ 500 milhões,

visando a suportar volatilidades futuras das necessidades de pro-

visão sobre a carteira de crédito, com base em estudo do compor-

tamento histórico dessas despesas, no primeiro trimestre;

• O valor de R$ 115 milhões registrados em receitas no terceiro

trimestre de 2006, referentes ao reconhecimento do direito de com-

pensar créditos tributários do FINSOCIAL (Indébito Tributário) 

em decisão judicial que transitou em julgado, relativo ao período 

de setembro de 1989 a março de 1992. Os IR/CS decorrentes 

do Indébito Tributário foram alocados como itens extraordinários.

GRI

3.9
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1. 2  Destaques Patrimoniais

O Banco do Brasil é a maior instituição financeira do País, com Ativos

Totais de R$ 296,4 bilhões, expansão de 17,1% no ano de 2006. 

Os ativos rentáveis cresceram 19,5% no período. O aumento na par-

ticipação relativa dos ativos rentáveis no ativo total do Banco, 

de 79,9% para 81,5%, ocorreu, principalmente, em função do aumen-

to das operações de crédito, cujo saldo líquido de provisões aumen-

tou 32,5% comparado a 2005, alcançando R$ 113,9 bilhões. A parti -

cipação relativa dessas operações no ativo total passou de 34%  

em dezembro de 2005 para 38,4% em dezembro de 2006.

Os Títulos e Valores Mobiliários (TVM) apresentaram decréscimo 

na participação relativa do ativo total, passando de 26,3% para 24,7%.

O saldo total de TVM encerrou o ano com R$ 73 bilhões, contra 

R$ 66,5 bilhões em 2005.

A redução da participação relativa dos ativos de liquidez (exceto TVM)

de 13,8% para 11,4% deve-se, principalmente, ao aumento de 32,5%

das operações de crédito e de 28,7% do crédito tributário, cujas al te -

rações nas regras de ativação, introduzidas pela Resolução CMN

3.355/2006, permitiram a ativação a partir do primeiro trimestre.

No passivo, verificou-se um aumento da participação relativa dos pas-

sivos onerosos de 64,6% para 67,2%. Esse movimento é explicado, 

em grande parte, pelo aumento das captações no mercado aberto,

decorrente da intensificação das operações compromissadas.

As captações obtidas pela Instituição por meio de depósitos cresce -

ram 15,4% sobre o saldo de 2005. Os depósitos a vista apresentaram

acréscimo de 11,9%, atingindo R$ 40,1 bilhões; os depósitos 

de poupança cresceram 11,8%, totalizando R$ 36,7 bilhões; 

e os depósitos a prazo apresentaram acréscimo de 21,1%, atingindo  

R$ 76,9 bilhões em dezembro de 2006.

O Banco do Brasil encerrou o ano com R$ 20,8 bilhões de Patrimônio

Líquido (PL), valor 23,2% superior ao mesmo período do ano passado.

O crescimento do PL deveu-se à incorporação dos resultados, à alie -

nação das ações em tesouraria no período da Oferta Pública 

de Ações e ao exercício de subscrição dos Bônus “B”.

Carteira de crédito

O Banco do Brasil manteve a liderança na concessão de crédito 

no País com 16,5% de participação no Sistema Financeiro, contra

15,3% em 2005.

A carteira de crédito do BB atingiu R$ 133,2 bilhões ao final de 2006.

Esse montante, que inclui operações de crédito, adiantamento sobre

contrato de câmbio (ACC), adiantamento sobre cambiais entregues

(ACE), fiança e avais honrados, representa um crescimento de 30,8%

em relação a 2005.

Do total de operações de crédito, 33,8% foram com o segmento 

de agronegócios, 30,4% com o de varejo, 16,3% com o comercial, 

e 8,3% com o de comércio exterior. A carteira no exterior participou

com 9,1% do total. 

As operações com pessoas jurídicas cresceram 34,8% em relação 

a dezembro de 2005. No mesmo período, as operações com micro 

e pequenas empresas (MPE) cresceram 18,7%, as de agronegócios

26,2% e as com pessoas físicas 30,4%, destacando-se as operações

de financiamento de veículos e as de crédito consignado.

As operações de pessoa física lastreadas com recursos livres

evoluíram 35,8%, 10,6 pontos percentuais acima do observado 

na indústria bancária.

A carteira de crédito de agronegócios encerrou o período com o saldo

de R$ 45,1 bilhões. O crescimento da carteira deveu-se às novas con-

tratações da safra 2006/2007 e ao processo de renegociação de ope -

rações com agricultores atingidos pela estiagem em 2005. 

GRI

EC2

Destaques Patrimoniais (R$ milhões) Dez/05 Dez/06 Variação (%)

ATIVO 252.977 296.356 17,1

Títulos e Valores Mobiliários 66.470 73.108 10,0

Operações de Crédito 85.942 113.858 32,5

Crédito Tributário 6.687 8.60428,7

PASSIVO 252.977 296.356 17,1

Depósitos 137.658 158.841 15,4

Captações no Mercado Aberto 30.508 49.283 61,5

Patrimônio Líquido 16.850 20.758 23,2

Carteira de Crédito (R$ milhões) Dez/05 Dez/06 Variação (%)

País 92.612 120.975 30,6

Pessoa Física 18.386 23.996 30,5

Pessoa Jurídica 38.518 51.916 34,8

- MPE 15.436 18.323 18,7

- Demais 23.082 33.593 45,5

Agronegócios 35.708 45.064 26,2

Exterior 9.177 12.181 32,7

Total 101.789 133.157 30,8
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O Banco utiliza recursos da Poupança Ouro e do Fundo de Amparo

ao Trabalhador (FAT) em financiamentos rurais com taxas reduzidas.

Para tornar essa intermediação viável, o Tesouro Nacional paga 

ao Banco, na forma de equalização, a diferença entre os custos 

da captação, os riscos, os custos administrativos e tributários 

e o valor cobrado do tomador do crédito. As receitas de equalização

totalizaram R$ 816 milhões em 2006, um crescimento de 60,6% 

em relação ao ano anterior.

Risco de Crédito

As operações classificadas nos níveis de risco AA, A, B e C responde -

ram por 91% da carteira do BB, comparado a 90,7% no Sistema

Financeiro Nacional em 2006. O índice de atraso de 60 dias, que contem-

pla o total de operações vencidas sobre a carteira total, atingiu 2,9%,

resultado abaixo do percentual registrado ao final do ano anterior (4%).

As provisões requeridas para toda a carteira de crédito passaram 

de R$ 5,9 bilhões, em dezembro de 2005, para R$ 7,2 bilhões 

em dezembro de 2006. Esse acréscimo está refletido no volume 

de despesas com provisão para crédito (PCLD), que totalizou R$ 7,1

bilhões no exercício, acréscimo de 32,1% em relação ao ano anterior.

O volume de PCLD acompanhou o agravamento de risco na carteira

rural referente à safra 2005/2006 e o crescimento de volume 

nas carteiras de crédito para pessoas físicas e jurídicas.

Na carteira rural, as provisões requeridas de acordo com a resolução

2.682 passaram de R$ 1,9 bilhão em dezembro de 2005 para 

R$ 2,8 bilhões em dezembro de 2006.

Carteira de Crédito por Nível de Risco (R$ milhões)

Dez/05 Dez/06

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. %

AA 18.400 - 18,1 32.969 - 24,8 24,9

A 29.174 146 28,7 32.011 160 24,0 39,3

B 31.364 314 30,8 40.690 407 30,6 17,2

C 13.302 399 13,1 15.470 464 11,6 9,2

D 3.413 341 3,4 4.201 420 3,2 2,8

E 1.175 352 1,2 1.985 595 1,5 1,4

F 727 364 0,7 693 347 0,5 0,9

G 804 563 0,8 981 687 0,7 0,8

H 3.422 3.422 3,4 4.158 4.158 3,1 3,5

Total 101.781 5.901 100,0 133.157 7.238 100,0 100,0

AA-C 92.240 859 90,6 121.139 1.031,0 91,0 90,7

D-H 9.542 5.043 9,4 12.018 6.206,6 9,0 9,3

* Dados preliminares de dezembro/2006.

Por outro lado, as operações de varejo apresentaram um perfil de risco

melhor, reduzindo em 230 pontos-base a concentração em operações

de maior risco (níveis D, E, F, G e H) – de 11,6% em dezembro de 2005

para 9,3% em dezembro de 2006. A melhoria é explicada, em grande

parte, pelo aumento do crédito consignado, que possui menor risco.

O forte crescimento da carteira de varejo e as medidas do Conselho

Monetário Nacional para regularização dos créditos anormais 

na carteira rural permitiram que, no decorrer do ano, houvesse uma

me lhora nos índices de atraso da carteira de crédito do BB.

1.3 Indicadores

O crescimento do lucro líquido e do patrimônio líquido médio possibi -

litou que o índice de retorno sobre patrimônio líquido médio anualiza-

do atingisse 32,1% em 2006, contra 26,8% em 2005.

Já o índice de eficiência melhorou 60 pontos-base no ano, encerran-

do o exercício em 47,5%, contra 48,1% em 2005, refletindo o controle

de custos. Esse índice é resultado da relação entre as despesas

administrativas da empresa e suas receitas operacionais, portanto,

quanto menor for esse índice, melhor o resultado.

Por sua vez, o índice de cobertura das despesas administrativas, que

evidencia o percentual das despesas administrativas coberto pelas

receitas de prestação de serviços (RPS), atingiu 64,7%, contra 58,2%

do ano anterior. A cobertura das despesas de pessoal com as RPS

chegou a 112,9%, crescimento de 900 pontos-base no ano.

Os gráficos ao lado demonstram a tendência de melhoria desses indi-

cadores ao longo dos últimos cinco anos.

Os lucros crescentes e o conseqüente aumento do patrimônio líquido

permitiram que o índice de adequação de capital (Basiléia) chegasse

a 17,3%, contra 17,1% no ano anterior. Decompondo-se o indicador,

observa-se que o Capital Nível I atingiu 11,7% e o Capital Nível II,

5,6%. O atual índice permite que o BB amplie a carteira de crédito 

em até R$ 101,7 bilhões.

57,9 55,8
54,2

48,1 47,5

2002 2003 2004 2005 2006

Índice de Eficiência (%) 

80,3 80,6

93,1
102,3

112,9

2002 2003 2004 2005 2006

Indicadores (%) 2005 2006

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (RSPL) anualizado 26,8 32,1

Índice de Eficiência 48,1 47,5

Índice de Cobertura (RPS / Despesas de Pessoal) 102,3 112,9

Índice de Cobertura (RPS / Despesas Administrativas) 58,2 64,7

Índice de Basiléia 17,1 17,3

Índice de Cobertura (%) 

SFN*
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2 - Ações e Bônus de Subscrição

Em 2006, o Banco, juntamente com o BNDESPar e a Previ, realizou 

a Oferta Pública Secundária de ações do BB. Concluída em agosto, 

a operação promoveu a venda de 52,3 milhões de papéis BBAS3, com

preço de R$ 43,50, perfazendo um total de R$ 2,3 bilhões. A participação

de estrangeiros e investidores nacionais foi equilibrada, destacando-se 

a das pessoas físicas (51,1 mil), com 28% do total das ações.

A operação, que elevou o volume de ações do BB em circulação 

no mercado de 6,9% para 14,8%, permitiu a adesão do Banco 

ao Novo Mercado da Bovespa, com o compromisso de atingir um free

float míni mo de 25% das suas ações nos três anos seguintes. A ele-

vação do free float do Banco proporcionou o aumento de sua partici-

pação no índice Bovespa, saindo da 35ª para a 21ª posição.

Participação na Oferta Quantidade  Quantidade  R$ (%)
Pública Secundária de Ações do BB de Investidores de Ações

Pessoa Física 51.111 14.622.010 636.057.435,00 28,0 

Clientes 34.445 10.622.365 462.072.880,00 20,3 

Funcionários 8.699 1.248.635 54.315.620,00 2,4 

Demais 7.967 2.751.010 119.668.935,00 5,3 

Pessoa Jurídica 1.812 37.635.667 1.637.151.514,50 72,0 

Investidor Estrangeiro 194 26.582.747 1.156.349.494,50 50,9 

Fundos Mútuos 223 7.896.259 343.487.266,50 15,1 

Fundos de Pensão 100 1.484.162 64.561.047,00 2,8 

Clubes de Investimento 181 478.923 20.833.150,50 0,9 

Demais 1.114 1.193.576 51.920.556,00 2,3 

Total 52.923 52.257.677 2.273.208.949,50 100,00 

O mercado reconheceu a melhoria da governança corporativa, além

dos fundamentos econômicos do Banco, e a ação do BB encerrou 

o ano com a maior valorização do setor: 65,8%, cotada a R$ 64,00. 

No mesmo período, o Ibovespa apresentou evolução de 32,9%.

A capitalização de mercado do BB atingiu R$ 52,8 bilhões, crescimen-

to de 56,7% em relação a 2005. O índice Preço/Valor Patrimonial

chegou a 2,54x comparado a 2,00x em 2005. O lucro líquido por ação

de R$ 7,32 superou em 40,8% o registrado no ano anterior. 

O percentual do lucro líquido distribuído aos acionistas (payout) 

foi 40% em 2006 contra 36,1% em 2005.

Composição Acionária (%)

Acionistas 2005 2006

Tesouro Nacional 72,1 68,7

Previ 13,9 11,4

BNDESPar 5,7 5,0

Ações em Tesouraria 1,4 -

Free Float 6,9 14,8

Pessoas Físicas 2,6 4,2

Pessoas Jurídicas 0,9 3,4

Capital Estrangeiro 3,4 7,2

Total 100,0 100,0

6.696

17.568

25.979

33.733

52.820

2002 2003 2004 2005 2006

Capitalização de Mercado 

(R$ milhões)

0,73
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1,84
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124,5%

65,8%

32,9%

Dez/05 Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06

BB Ibovespa Bônus "C"

Participação BBAS3 no Ibovespa (%)

Ações e Bonus C do BB versus Ibovespa (%)

Fonte: Economática
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O Banco realizou, ainda, no período, a subscrição dos Bônus B. 

Na ocasião, 92% dos bônus foram exercidos, gerando diluição 

de 1,8% no capital. Os Bônus C tiveram valorização de 124,5% no ano.

3 - Governança Corporativa

Ao adotar boas práticas de governança corporativa, o Banco do Brasil

demonstra que sua administração se compromete com a transparên-

cia, a prestação de contas, a eqüidade e a responsabilidade socioam-

biental, suportadas pela implementação de ferramentas de monitora-

mento que alinham o comportamento dos executivos ao interesse 

dos acionistas e da sociedade.

Em 31 de maio, o Banco celebrou o contrato de participação no Novo

Mercado, o mais rigoroso segmento de listagem da Bovespa,

reforçando seu comprometimento com as melhores práticas de gover-

nança corporativa. Nesse contrato, entre outros compromissos, 

o Banco do Brasil, o Acionista Controlador, os Administradores 

e os membros do Conselho Fiscal se comprometem 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 Bovespa, conforme cláusula compromissória cons -

tante no Estatuto Social do Banco do Brasil.

Para atingir esse objetivo, dentre outras ações, o Banco contou com

uma base de investidores mais sólida e diversificada, graças ao suces-

so da oferta secundária de ações, encerrada em 02 de agosto – 

a maior dentre as empresas financeiras brasileiras. A operação de 

R$ 2,3 bilhões contou com a participação de 28% de clientes de vare-

jo, dos quais 8,7 mil são funcionários. Os pedidos de reserva foram

feitos por meio do Portal BB e em toda a rede de agências do Banco.

2,77
3,25

3,78

5,20

7,32

2002 2003 2004 2005 2006

Lucro por Ação (R$)

580
746

954

1.498

2.418

2002 2003 2004 2005 2006

28,6
31,3 31,5

36,1

40,0

Payout (%)
Dividendos/JCP (R$ milhões)

Dividendos / JCP e Payout 3.1 Administração

Com o propósito de envolver todos os executivos na definição 

de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negó-

cios do BB, as decisões, em qualquer nível da Empresa, são tomadas

de forma colegiada. Ressalvadas as situações em que uma estrutura

organizacional mínima não o permita, a administração utiliza comitês,

subcomitês e comissões de nível estratégico, que garantem agilidade,

qualidade e segurança à tomada de decisão.

São órgãos da administração o Conselho de Administração e a Dire -

toria Executiva.

O Conselho de Administração (CA) desempenha atribuições

estratégicas, eletivas e fiscalizadoras e é composto por sete membros,

eleitos entre os acionistas pela Assembléia Geral. 

Cabe à União a indicação de até cinco membros no CA. Entre eles, 

um representante deve ser escolhido entre os indicados por um 

ou mais clubes de investimento compostos por funcionários do BB,

desde que, somadas, as participações totalizem pelo menos 3% 

do capital social da Empresa. Das sete vagas no Conselho, no mínimo

duas serão preenchidas por Conselheiros Independentes, indicados

pelos acionistas minoritários, conforme definido no Regulamento 

de Listagem do Novo Mercado da Bovespa.

O Conselho delibera por maioria de votos, exceto para os seguintes

assuntos, que demandam voto favorável de pelo menos cinco

Conselheiros, garantindo assim a participação  dos  minoritários para

sua aprovação: 

• aprovação das políticas,  estratégias corporativas, plano geral 

de negócios,  plano diretor e  orçamento global do Banco;

• definição das atribuições da Unidade de Auditoria Interna e regula-

mentação do seu funcionamento, cabendo-lhe, ainda, nomear e dis-

pensar o Auditor Geral;

• escolha e destituição dos auditores independentes;

• aprovação do seu regimento interno e decisão sobre a criação, 

a extinção e o funcionamento de comitês no âmbito do próprio

Conselho de Administração.

Os sete Conselheiros de Administração do BB foram eleitos em 28 

de abril de 2006 para um mandato unificado de um ano, permitida 

a reeleição. A partir da próxima gestão, a duração do mandato do CA

será de dois anos conforme decisão da Assembléia Geral

Extraordinária (AGE) de 22 de maio. Nenhum dos conselheiros tem

GRI
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participação significativa no capital social e apenas o vice-presidente

do Conselho de Administração acumula função executiva, como pre -

sidente do Conselho Diretor (CD).

Em 2006, o Conselho reuniu-se 24 vezes em 12 reuniões ordinárias 

e 12 extraordinárias. Em especial, merecem destaque duas AGE que

alteraram a composição do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal.

A primeira, a AGE de 24 de agosto aprovou o aumento de capital

social e do número de ações em decorrência do exercício dos Bônus

B e deliberou sobre a alteração estatutária para adequação ao Novo

Mercado da Bovespa. 

A outra, de 28 de dezembro, aprovou alterações estatutárias para ape r -

feiçoar o modelo de Governança Corporativa do Banco do Brasil, mo -

dificando a estrutura e o funcionamento do Comitê de Auditoria, que

passou a ter, entre seus membros titulares, dois membros do CA. 

Um deles escolhido entre os eleitos pelos acionistas minoritários e outro,

entre os indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda. Ainda nessa

reunião foram eleitos novos conselheiros para complementar o manda-

to 2006/2007 do Conselho Fiscal. Por fim, essa assembléia alterou 

o Estatuto Social do Banco, abrindo a possibilidade de pagamento de

dividendos aos acionistas em períodos inferiores a seis meses.

Veja os currículos dos membros do Conselho de Administração do BB em 2006

na página 46.

A Diretoria Executiva, responsável pela administração dos negócios,

é composta pelo Presidente, pelos vice-presidentes e pelos diretores.

Cabe-lhe cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social, as deliberações 

da assembléia geral de acionistas e do Conselho de Administração 

e as decisões colegiadas do Conselho Diretor e da própria Diretoria

Executiva. Cada um de seus membros deve exercer as atribuições

definidas no Estatuto e pelo Conselho de Administração, sempre

observando os princípios de boa técnica bancária e os procedimen-

tos de governança corporativa.

Compõe-se de dez a trinta membros (um Presidente, até sete vice-

presidentes e até vinte e dois diretores), com mandato de três anos,

permitida a reeleição. O Presidente do BB é nomeado e demissível pelo

Presidente da República. Os vice-presidentes e diretores são eleitos

pelo Conselho de Administração mediante indicação do Presidente 

do BB. Já o cargo de Diretor é privativo de funcionários da ativa.

Em 2006, houve alterações na composição da Diretoria Executiva. 

Em setembro, o funcionário Renê Sanda, eleito pelo CA, por indicação

do Conselho Diretor do BB, foi nomeado para o cargo de Diretor 

de Gestão de Riscos da Instituição.

Em dezembro, o Ministro da Fazenda, Sr. Guido Mantega, indicou 

o Sr. Antonio Francisco de Lima Neto para ocupar interinamente 

o cargo de Presidente do Banco do Brasil em lugar do Sr. Rossano

Maranhão Pinto, que pediu afastamento do cargo. Com a indicação 

de Lima Neto para a presidência do BB, Aldemir Bendine foi eleito pelo

CA para o cargo de Vice-Presidente de Varejo e Distribuição. 

O então Vice-Presidente de Agronegócios e Governo, Ricardo Alves

da Conceição, solicitou ao CA, em dezembro, a exoneração do cargo.

Para assumir interinamente o seu lugar, o Conselho elegeu o fun-

cionário Derci Alcântara. Na Diretoria de Agronegócios, assumiu interi-

namente José Carlos Vaz.

Veja os currículos dos membros da Diretoria Executiva do BB em 2006 

na página 48.

O Conselho Diretor está situado no âmbito da Diretoria Executiva. 

É o órgão colegiado formado pelo Presidente e pelos vice-presi-

dentes, cujas decisões obrigam toda a Diretoria Executiva.

Entre suas atribuições estão: propor e fazer executar as políticas,

estratégias corporativas, o plano geral de negócios, o plano diretor 

e o orçamento global do Banco; aprovar e fazer executar os planos por

mercado, os orçamentos por diretoria e as diretrizes do Banco; decidir

sobre a organização interna do Banco e a sua estrutura administrati-

va; e distribuir e aplicar os lucros apurados, na forma deliberada pela

Assembléia Geral ou pelo Conselho de Administração, observada 

a legislação vigente.

3.2 Fiscalização e Controle

O Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e a Auditoria Interna 

são órgãos estatutários que asseguram a fiscalização e o controle 

da propriedade sobre a gestão da organização.

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador dos atos de gestão adminis -

trativa e funciona de modo permanente. É eleito em Assembléia Geral,

com mandato de um ano e composto por cinco membros 

e respectivos suplentes, sendo assegurado aos acionistas minoritários

o direito de eleger dois representantes.

Veja os currículos dos membros do Conselho Fiscal na página 47.

O Comitê de Auditoria é o órgão estatutário e tem como atribuições,

entre outras previstas na legislação, assessorar o Conselho 

de Administração no exercício de suas funções de fiscalização. É eleito

pelo CA e composto de três membros efetivos e um suplente, com

mandato anual, renovável até o máximo de cinco anos. Um deles deve
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ser escolhido dentre os Conselheiros de Administração eleitos pelos

acionistas minoritários e outro, dentre os Conselheiros de Admi -

nistração indicados pelo Ministro de Estado da Fazenda.

A Unidade de Auditoria Interna é subordinada ao Conselho 

de Administração, que define suas atribuições e regula seu funciona-

mento, e é administrada pelo Auditor Geral, escolhido entre fun-

cionários da ativa e nomeado ou dispensado pelo CA. Entre 

as atribuições da Auditoria Interna, destacam-se a realização de audi-

torias com foco nos riscos e o assessoramento ao CA, ao Conselho

Fiscal, à Diretoria Executiva e às subsidiárias.

A Auditoria Independente é contratada na forma da regulamentação

do CMN e suas atribuições são avaliar a qualidade e a adequação 

do sistema de controles internos, bem como emitir pareceres sobre 

as demonstrações contábeis e respectivas notas explicativas.

3.3 Políticas de Divulgação e Negociação

O BB, desde 2002, instituiu a Política de Divulgação de Ato ou Fato

Relevante que regulamenta, no âmbito de todo o Conglomerado, 

o tratamento das informações privilegiadas. A adoção dessa política 

é mais do que uma exigência do órgão regulador. Ela demonstra 

o respeito da Empresa para com o mercado investidor e seu compro-

misso com a transparência. 

Além dessas políticas, o Banco mantém, desde a vigência da Ins -

trução CVM 31/1984, um sistema de auto-regulação, por meio do qual

normatiza e controla a divulgação de informações relevantes e a nego-

ciação, por funcionários e administradores, com valores mobiliários 

de sua emissão. 

Veja mais sobre a Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante 

e a Política de Negociação no Portal de Relações com Investidores do BB

(www.bb.com.br/ri). 

Todas essas normas e procedimentos compõem o Livro de Instruções

Codificadas (LIC), ao qual têm acesso todos os funcionários 

do Banco. Segundo as instruções, todos os funcionários e prestadores 

de serviços em contato com informações relevantes, independente-

mente da função que ocupem, devem observar as normas da auto-

regulação. 

Para cumprir as recomendações da CVM e as normas internas que

regem a auto-regulação, os membros do Conselho de Administração,

do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva do BB informam, imediata-

mente após sua posse, a quantidade e as características dos valores

mobiliários de emissão do Banco de que sejam titulares e seus planos

de negociação. As efetivas negociações com papéis do BB são comu-

nicadas mensalmente ao Banco e à CVM.

Veja mais sobre os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Di -

re toria Executiva e sua participação no capital social da Empresa na nota

explicativa 17 do caderno de Demonstrações Contábeis.

3.4 Relações com Investidores

Transparência e equilíbrio de direitos são as premissas que pautam 

o compromisso do Banco do Brasil com seus 303,1 mil acionistas. 

O relacionamento entre a Empresa, acionistas e o mercado investidor

é gerido pela Unidade Relações com Investidores (URI).

O BB desenvolve sua credibilidade no processo de transparência 

ao garantir que a informação seja objetiva, clara, confiável e tempesti-

va ao tempo em que considera toda informação passível de divul-

gação, exceto a de caráter restrito, que coloque em risco a atividade

e a imagem institucional, ou aquelas protegidas por lei.

Trimestralmente, o BB divulga seu resultado para o mercado, informan-

do os fatores que contribuíram de forma mais relevante para a sua for-

mação, e realiza teleconferências, em português e inglês, com investi-

dores e analistas.

A página de  Relações  com  Investidores, na  Internet, contém o Relatório

da  Administração, as Demonstrações Contábeis, o Relatório de Análise 

do Desempenho com comentários sobre os fatores que influenciaram 

o resultado do trimestre e, no fechamento do exercício, os Relatórios Anual

e de Sustentabilidade, bem como disponibiliza Calendário Anual 

de Eventos.

Visite o site de Relações com Investidores: www.bb.com.br/ri.

Dessa forma, o Banco pratica ampla e oportuna divulgação de infor-

mações financeiras e não-financeiras sobre o seu desempenho, per-

mitindo que os interessados acompanhem e entendam os fundamen-

tos econômicos e os resultados da empresa de forma inequívoca.

O acionista BB encontra, ainda, mais de 3,9 mil agências em todo 

o País prontas para prestar-lhe atendimento. Além disso, o Banco ofe -

rece ao investidor a Sala do Acionista – um auto-atendimento on-line

disponível no site de Relações com Investidores, no Portal BB. Nesse

espaço, o acionista pode consultar, de maneira rápida e segura, medi-

ante informação de senha, sua posição acionária, histórico de rendi-

mento, operações de compra e venda de ações, entre outras infor-

mações sobre o mercado de capitais. 
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Para estreitar o seu relacionamento com o mercado, o Banco realizou

diversas reuniões com analistas do mercado de capitais. Foram oito

nas regionais da Associação dos Analistas e Profissionais 

de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec) e uma 

na Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais

(Abamec) em 2006. Aconteceram, ainda, outros 65 encontros com

investidores e analistas; dois road-shows; cinco conferências interna-

cionais; sete eventos nos Estados Unidos e na Europa e oito telecon-

ferências para divulgação de resultado (quatro em português e quatro

em inglês).

3.5 Conglomerado BB

3.6 Estrutura Interna do BB

Banco do Brasil

BB Banco de 
Investimentos

COBRA

BB Corretora

BB DTVM

BB Viena

BB Leasing

BB Consórcios

BB Cartões

BB Leasing Co. Ltda

Banco Popular do Brasil

BAMB

Banco do Brasil Securities LLC

BB Turismo

BB Securities

Ativos S.A.

Brasilsaúde

BrasilCap

Brasilprev

SBCE

Aliança do Brasil

Ativos S.A.

Cibrasec

Visa Vale

Visanet

TecBan

Brasilveículos

Assembléia Geral 
de Acionistas

Conselho de Administração

Presidente

Comércio Exterior

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria

Auditoria Interna

Gestão da Segurança

Secretaria Executiva

Soluções de Desenvolvimento 
de Aplicativos

Infra-Estrutura 
Tecnologica

Estratégia e Organização

Marketing e Comunicação

Jurídica

Controles Internos

Desenvolvimento 
Regional Sustentéavel

Comercial

Internacional

Alta Renda

Micro e Pequena Empresa

Distribuição

Varejo

Governo

Agronegócios

Gestão Previdenciária

Relações  com Investidores

Finanças

Tecnologia

Logística

Suporte Operacional

Gestão de Pessoas

Contadoria

Gestão de Riscos

Controladoria

Crédito

Reestruturação 
de Ativos Operacionais

Relações com Func. 
e Resp. Socioambiental

Mercado de Capitais 
e Investimentos

Vice-Presidente de Negócios 
Internacionais e Atacado

Vice-Presidente de Varejo

Vice-Presidente de 
Agronegócios e Governo

Vice-Presidente de 
Finanças, Mercado 

de Capitais e RI

Vice-Presidente 
de Tecnologia e Logistica

Vice-Presidente 
Gestão de Pessoas 
e Responsabilidade 

Sociambiental

Vice-Presidente 
de Crédito, Controladoria 

e Risco Global

Unidades

Diretorias

Gerências Autônomas
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3.7 Quem é Quem

Conselho de Administração

Bernard Appy – Presidente do Conselho de Administração, represen-

tante da União, indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda, é Secretário

Executivo do Ministério da Fazenda. Economista e professor 

do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Admi -

nistração e Contabilidade e Atuária da PUC-SP. Foi consultor econômico 

e exerceu várias atividades docentes, inclusive como pesquisador.

Rossano Maranhão Pinto – Vice-presidente do Conselho de Ad -

ministração e presidente do Conselho Diretor do Banco do Brasil até

14/12/2006. Representante da União, indicado pelo Ministro de Estado

da Fazenda, foi nomeado em 11/04/2005. Funcionário do BB desde

1976, foi vice-presidente de Negócios Internacionais e Atacado, diretor

das áreas Internacional e Co mercial da Empresa. É Bacharel e Mestre

em Economia e Pós-graduado  em Administração Financeira

Antonio Francisco de Lima Neto – Vice-presidente do Conselho 

de Administração e Presidente interino do Conselho Diretor do Banco

do Brasil a partir de 15/12/2006. No BB desde 1979, foi Vice-

Presidente de Varejo e Distribuição, Vice-Presidente interino de Ne -

gócios Internacionais e Atacado e Diretor da área Comercial. Ocupou

os cargos de Diretor-Gerente da BB Leasing S.A., conselheiro da BB

Securities LTD e Diretor Regional da Associação Brasileira das

Empresas de Leasing. Graduado em Ciências Econômicas com MBA

em Formação Geral para Altos Executivos e em Marketing.

Carlos Augusto Vidotto – Membro indicado pelos acionistas mi -

noritários, é professor do Departamento de Economia da Universidade

Federal Fluminense (UFF). Além de professor universitário, foi colabo-

rador da UNCTAD/ONU e consultor do Instituto de Economia do Setor

Público (IESP/Fundap), no Governo de São Paulo. É Mestre e Doutor

em Economia.

Francisco Augusto da Costa e Silva – Indicado pelos acionistas

minoritários, é advogado e sócio de escritório de advocacia. Fun cio -

nário de carreira do BNDES, ocupou, entre outros, os cargos de con-

sultor jurídico da Embramec e superintendente jurídico do BNDESPar.

Além de professor universitário e conferencista, presi diu o Council of

Securities Regulators (Cosra) e integrou o Executive Commitee da

International Organization of  Securities Commissions (Ios co). 

Foi Diretor e Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

João Carlos Ferraz – Membro indicado pelos acionistas minoritários,

é Diretor da Divisão de Desenvolvimento Produtivo e Empresarial 

da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe –

Cepal/ONU, Santiago, Chile. Foi pesquisador e professor universitário.

Economista e jornalista, com Especialização em Economia e Ciências

Políticas e em Estudos Sociais da Região Ibero-Americana. É Doutor

em Política Científica e Tecnológica e em Economia.

José Carlos Rocha Miranda – Membro indicado pelo Ministro 

do Planejamento, Orçamento e Gestão. Foi professor do Instituto 

de Economia das universidades Federal do Rio de Janeiro e Estadual

de Campinas e pesquisador da Comissão Econômica para América

Latina e o Caribe – Cepal/ONU, Santiago, Chile. É Mestre e Doutor

em Economia.

Tarcísio José Massote de Godoy – Membro indicado pelo Ministro

de Estado da Fazenda, é Coordenador Geral de Assunção e Reestru -

turação de Passivos da Secretaria do Tesouro Nacional. Graduado 

e Pós-Graduado em Engenharia Civil, com Especialização 

em Geotecnia.

Conselho Fiscal

Otávio Ladeira de Medeiros – Presidente do Conselho Fiscal, repre-

senta o Tesouro Nacional, indicado pelo Ministro de Estado 

da Fazenda. É economista, com Pós-Graduação e MBA Executivo 

em Finanças, com extensão na George Washington University (EUA).

Trabalha no Ministério da Fazenda, na Coordenação Geral de Plane -

jamento Estratégico da Dívida Pública.

Agostinho do Nascimento Netto – Representante da União, indica-

do pelo Ministro de Estado da Fazenda, é Procurador da Fazenda

Nacional de categoria especial. Bacharel, Especialista e Mestre em

Direito, foi conselheiro fiscal de diversas empresas, além de professor

em níveis de graduação e pós-graduação em universidades particu-

lares e públicas.

Eduardo Grande Bittencourt – Indicado pelos acionistas mi -

noritários, é Bacharel em Ciências Contábeis e Especialista 

em Administração de Empresas, foi professor universitário de Auditoria

e Perícia Contábil. Atuou no quadro técnico-científico do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e é membro efetivo 

do Conselho Fiscal de diversas companhias brasileiras.

Eustáquio Wagner Guimarães Gomes – Membro indicado pelos

acionistas minoritários, é Graduado em Administração, com MBA

Programa Básico de Administração Bancária, curso de Câmbio e Trade

Finance e Curso de Formação Geral Básica para Altos Executivos. 

Foi superintendente estadual do Banco do Brasil em Minas Gerais,

Diretor Financeiro da Casemg e membro do Conselho de Admi -
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nistração e fiscal de diversas empresas, entre elas da BB

Investimentos.

Marcos Machado Guimarães – Membro suplente do Conselho

Fiscal, é Bacharel em Relações Internacionais e Ciência Política 

e mestre em Economia. É Analista do Banco Central  e hoje exerce 

o cargo de Assessor do Ministério da Fazenda, tendo trabalho, ainda,

no Banco Africano do Desenvolvimento.

Conselho Diretor

Rossano Maranhão Pinto – ver página 46.

Antonio Francisco de Lima Neto – ver página 46.

Adézio de Almeida Lima – Vice-Presidente de Crédito, Controladoria

e Risco Global. No BB, além de gerente de agências, foi superinten-

dente adjunto em Minas Gerais e superintendente regional 

em Curitiba. Membro do Conselho de Administração da La Fonte

Telecom S.A. Graduado em Ciências Econômicas e Matemática, pos-

sui MBA em Administração Financeira, Formação Geral para Altos

Executivos e em Marketing.

Aldemir Bendine – Vice-Presidente interino de Varejo e Distribuição.

Bacharel em Administração, cursou MBA em Finanças e em Formação

Geral para Altos Executivos. Foi Secretário Executivo do Conselho

Diretor e Gerente Executivo da Diretoria de Varejo, entre outros.

Aldo Luiz Mendes – Vice-Presidente de Finanças, Mercado 

de Capitais e Relações com Investidores. No BB desde 1980, respon-

deu pela Diretoria de Mercado de Capitais e Investimentos e Diretoria

de Finanças. Participou do Conselho de Administração da Companhia

Siderúrgica Nacional (CSN), entre outras. É Doutor em Economia.

Derci Alcântara – Vice-Presidente interino de Agronegócios 

e Governo. No BB, entre os cargos ocupados, foi Diretor 

de Agronegócios e Superintendente Estadual, na Previ, atuou como

Diretor de Investimentos. É Bacharel e Mestre em Administração, além

de Especialista em Gestão e em Finanças e Mercados de Capitais.

José Maria Rabelo – Vice-Presidente de Negócios Internacionais 

e Atacado. Foi Diretor de Comércio Exterior e superintendente execu-

tivo na Unidade de Crédito e na Unidade de Negócios em São Paulo.

Bacharel em Direito, possui MBA em Formação Geral Básica para

Altos Executivos e APG – Amana-Key MBA Internacional. 

Luiz Oswaldo Sant’Iago Moreira de Souza – Vice-Presidente 

de Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental. Foi mem-

bro dos Conselhos de Administração e Fiscal da Academia de Letras

e do BB; membro do Conselho Fiscal da Previ; professor da Faculdade

Feclesc/Uece; e membro do Conselho de Administração da Com -

panhia Energética do Rio Grande do Norte (Cosern). Graduado em

Pedagogia e Filosofia, é Mestre em Educação. 

Manoel Gimenes Ruy – Vice-Presidente Interino de Tecnologia 

e Logística. É Diretor de Tecnologia e já trabalhou como assessor 

da Presidência, Chefe de Departamento e de Gabinete. Atuou em ou -

tras empresas do Conglomerado e em outras instituições financeiras.

Graduado e Pós-Graduado em Letras Vernáculas e Francês, possui

Pós-Graduação em Organização, Sistemas e Métodos e Espe ciali -

zação em Teoria da Literatura.

Diretoria Estatutária

Augusto Braúna Pinheiro – Diretor da área Internacional. Foi Ge -

rente Geral e gerente adjunto do BB no exterior, além de membro do

Conselho Fiscal do BB Viena. Formado em Engenharia Civil, possui

MBA em Formação Geral para Altos Executivos.

Clara da Cunha Lopes – Diretora de Logística. Foi Gerente Executiva

responsável pela área de compras e alienações do BB. É Bacharel  

em Pedagogia.

Francisco Cláudio Duda – Diretor de Mercado de Capitais 

e Investimentos. Foi gerente executivo na área de Gestão de Riscos 

e na Diretoria de Controles Internos e Diretor Financeiro na Aliança 

do Brasil. Graduado em Matemática com Mestrado em Economia.

Glauco Cavalcante Lima – Diretor de Estratégia e Organização. 

Foi superintendente e gerente geral da Unidade de Estratégia 

e Organização e gerente executivo da Estratégia, Marketing 

e Comunicação. Graduado em Ciências Contábeis, Pós-Graduado 

em Marketing e com MBA em Formação Geral para Altos Executivos 

e Governança Corporativa.

Izabela Campos Alcântara Lemos – Diretora de Relações com

Funcionários e Responsabilidade Socioambiental. Foi assessora 

do Vice-Presidente de Gestão de Pessoas e Responsabilidade

Socioambiental. Graduada em Administração com MBA em Marketing

e em Gestão da Comunicação Organizacional. 

José Carlos Soares – Diretor de Micro e Pequenas Empresas. Foi ge -

rente em agências e superintendente estadual. Graduado em Ciências

Con  tábeis, com Pós-graduação em Teoria da Contabilidade, MBA 

em Forma ção de Executivos e APG – Amana-Key MBA Executivo

Internacional. 

BB_RA_22-51 :Layout 1  3/28/07  6:24 PM  Page 48



50
Relatório Anual Banco do Brasil 2006

51
Relatório Anual Banco do Brasil 2006

José Carlos Vaz – Diretor Interino de Agronegócios. Bacharel 

em Direito, cursou MBA em Formação de Altos Executivos. Foi Gerente

Executivo e Gerente de Divisão da Diretoria de Agronegócios.

Juraci Masiero – Diretor de Gestão de Pessoas. Participou 

dos Conselhos Deliberativos da Previ e da Cassi, foi Diretor do Banco

do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul), além de conselheiro fiscal

da Empresa Fras-Le. Formado em Ciências Jurídicas e Sociais. 

Luiz Gustavo Braz Lage – Diretor de Crédito. Foi gerente de divisão

e gerente executivo nas Diretorias de Crédito e Comercial. Bacharel

em Ciências Contábeis e em Administração de Empresas, com MBA

Executivo em Finanças e em Negócios Internacionais. 

Maria da Glória Guimarães dos Santos – Diretora Substituta 

de Tecnologia. Bacharel em Processamento de Dados, cursou MBA em

Administração Estratégica. É Gerente Geral na Diretoria de Tecnologia.

Maria da Graça França – Diretora de Controles Internos. Foi gerente

adjunto na Agência de Miami (EUA), gerente geral da Agência de Paris

(FR), gerente regional para operações do Banco na América Latina e do

Bloco América do Norte e gerente executiva na Diretoria Internacional.

Graduada em Ciências Econômicas e Ciências Contábeis.

Maurício Doff Sotta – Diretor Substituto da área Jurídica. É consultor

jurídico da Diretoria Jurídica. É Bacharel e Mestre em Direito.

Milton Luciano dos Santos – Diretor de Distribuição e de Canais 

de Varejo. Foi superintendente do pilar Governo, superintendente

Estadual de Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina e Minas Gerais.

For  mado em Direito, com MBA em Formação Geral para Altos Executivos.

Nilo José Panazzolo – Diretor de Comércio Exterior. Foi gerente

executivo da Diretoria Internacional, gerente geral em Milão (Itália), 

e gerente adjunto em Tóquio, no Japão. Graduado em Engenharia

Civil, com Pós-Graduação em Finanças Corporativas e MBA 

em Formação Básica para Altos Executivos.

Nilson Martiniano Moreira – Diretor da Controladoria. Foi superinten-

dente comercial, estadual e regional, além de gerente executivo 

na Diretoria de Distribuição e Canais de Varejo. Bacharel em Ciências

Econômicas, com MBA Executivo em Finanças e em Formação Geral

para Altos Executivos.

Paulo Euclides Bonzanini – Diretor de Varejo. Foi superintendente

comercial, estadual e regional, além de gerente de agências do BB 

no Estado de São Paulo. Graduado em Administração de Empresas 

e Ciências Contábeis, com MBA em Formação Geral para Altos

Executivos.

Paulo Rogério Caffarelli – Diretor de Marketing e Comunicação.

Graduado em Direito e Mestre em Gestão Econômica de Negócios,

com Pós-Graduação em Comércio Exterior, Direito no Comércio

Internacional e MBA em Direito Societário e Finanças.

Renê Sanda – Diretor de Gestão de Riscos. Atuou como gerente

adjunto do BB Nova Iorque e gerente executivo da Unidade Gestão 

de Risco. É Bacharel e Mestre em Estatística. Fez ainda MBA Executivo

em Finanças e Especialização em Commercial and Investment

Banking Program, nos Estados Unidos.

Ricardo José da Costa Flores – Diretor de Reestruturação de Ativos

Operacionais. Ocupou os cargos de gerente executivo, superintendente

executivo e Diretor na área de Crédito e gerente executivo na área 

de Reestruturação de Ativos Operacionais. Atuou, ainda, como repre-

sentante do BB e da Previ em Conselhos Fiscais e junto à Febraban.

Graduado em Economia, possui MBA Controller e em Formação Geral

Básica para Altos Executivos e Especialização em Análise e Elaboração

de Projetos.

Sandro Kohler Marcondes – Diretor da área Comercial. Ocupou 

o cargo de gerente adjunto em Nova York, gerente da agência 

em Paris, gerente negocial Corporate e gerente executivo na Diretoria

de Governo. Graduação e Mestrado em Administração.

Sérgio Ricardo Miranda Nazaré – Diretor de Governo. Foi presi-

dente da BB Previdência, gerente executivo na Unidade Estratégia e

Organização, Diretor da Brasilcap e Diretor da Brasilveículos. Formado

em Economia, com Mestrado em Administração Financeira.

William Bezerra Cavalcanti Filho – Diretor de Finanças. Foi gerente

de Administração de Ativos de Terceiros da BBDTVM e gerente 

de Operações Financeiras na Diretoria de Finanças. Participou tam-

bém como representante do Banco em diversos Conselhos 

de Administração. Graduado em Ciências Econômicas, possui MBA

Executivo em Finanças e Formação Geral para Altos Executivos.
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A adoção crescente das boas práticas de

governança corporativa constitui um dos

fatos marcantes da trajetória do mercado de capitais

nos últimos anos, demonstrando o empenho cada vez

maior das companhias abertas em estreitar seu 

relacionamento com os stakeholders.

A absorção de tais práticas foi progressiva, devendo-se

destacar o esforço das entidades do mercado para 

orientar as empresas na otimização das melhores 

práticas. A princípio, havia uma preocupação pelo fato 

da governança corporativa representar um produto

importado do mercado norte-americano, no qual 

o controle das companhias é tradicionalmente exercido

pelos profissionais que integram a administração – 

modelo diverso do praticado no Brasil.

A assimilação pelas empresas brasileiras foi, entretanto,

absolutamente natural, e os princípios e práticas, que no

começo eram buscados na literatura estrangeira, 

encontraram seu próprio caldo de cultura e prosperam

de maneira rápida e consistente.

Importante também é mencionar o papel desempenhado

pelo Novo Mercado, criado pela Bovespa para promover

a adoção voluntária desses novos valores. A aceitação

do Novo Mercado é prova do papel relevante que

desempenha: todas as 26 empresas que abriram seu

capital em 2006 pertencem

ao Novo Mercado.

Perspectiva Clientes

A excelência no atendimento foi a diretriz que pautou as ações do Banco

do Brasil em 2006. Para elevar o grau de satisfação de seus clientes, 

o BB implementou um conjunto de ações intitulado “Atendimento 

de Excelência”, que prevê a otimização da estrutura de atendimento, 

a revisão dos processos de trabalho e a capacitação dos funcionários.

Com esse foco, a Empresa lançou novos produtos de crédito e inves-

timento e ampliou sua atuação, atendendo a não-correntistas por

meio das parcerias com grandes redes varejistas e da oferta de pro-

dutos bancários.

Ao final do exercício, os resultados foram representativos. Várias dire-

torias e unidades do Banco do Brasil redesenharam seus processos 

e produtos com o objetivo de imprimir mais agilidade ao atendimento,

bem como de diminuir o volume de trabalho administrativo nas agên-

cias. Dessa forma, ampliou-se o tempo livre para a realização 

de novos negócios e para a gestão do relacionamento com os clientes.

A reestruturação do processo de abertura de conta corrente, 

por exemplo, acarretou a redução de mais de 50% no tempo

necessário para a operação. 

Alfried Plöger

Presidente da Associação Brasileira das
Companhias Abertas (Abrasca) 

“
“

Liderança 
nos mercados Varejo,
Atacado 
e Governo

Atendimento ao cliente

Liderança no mercado de
crédito, em especial finan-
ciamento do comércio
exterior e agronegócio e
no mercado de capitais

Aumento da participação
no mercado de derivativos

Soluções a partir de atri -
butos valorizados pelos
clientes

Indicador Metas 2006 Desempenho 2006

Quantidades de contas correntes ativas – PF e MPE 1º lugar 1º lugar, com 24,3 milhões

Mercado de crédito 1º lugar 1º lugar, com R$ 133,2 bilhões

Ranking de câmbio exportação 1º lugar 1º lugar, com 26,5% do mercado

Ranking do Sistema Nacional de Crédito Rural 1º lugar 1º lugar, com 58% do mercado

GRI

PR5
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No que se refere à gestão de pessoas, foram criados novos cursos

para desenvolver as competências necessárias para promover um

atendimento de excelência e para otimizar a gestão das equipes. Além

disso, o Banco apostou em um programa intenso de comunicação

interna, que apresentava, periodicamente, informações sobre as metas

definidas, as inovações implementadas e os resultados alcançados.

O efeito da atuação do Banco do Atendimento de Excelência está

materializado no crescimento da carteira de crédito, na ampliação 

da base de clientes, na venda dos produtos BB e nas lideranças 

da Empresa.

1 - Mercado Varejo

O Banco do João, da Carla e da Fernanda é o Banco com a maior

base de clientes do País. O segmento Varejo é composto por pessoas

físicas e jurídicas (micro e pequenas empresas e pessoas jurídicas 

de pequeno porte). Em 2006, esse segmento contava com 22,8 mi -

lhões de clientes, pessoas físicas correntistas e 8,9 milhões de não-

correntistas (poupadores e beneficiários do INSS).

Para melhor atender ao mercado pessoa física, o BB segmenta 

os clientes em cinco níveis de relacionamento, com base em sua

renda (R) e seu volume de investimentos (I). No final de 2006, essa

base contava com 8,9 mil clientes Private, 600 mil Estilo, 800 mil

Exclusivo, 5,7 milhões Preferencial e 14,3 milhões Pessoa Física.

Já no mercado de pessoas jurídicas, o BB segmenta os clientes pela

faixa de faturamento: são atendidas no Varejo as micro e pequenas

empresas que faturam até R$ 15 milhões por ano no ramo de ativi-

dade, comércio e serviços, bem como as empresas industriais com

faturamento anual de até R$ 10 milhões. 

Em 2006, o Banco aperfeiçoou os mecanismos para ampliar o conheci-

mento sobre sua base de clientes, implementando ações estratégicas 

a fim melhorar a gestão de relacionamento com os mesmos. 

Para continuar líder em sua base de clientes e incrementar o volume

de negócios, além do Programa Atendimento de Excelência, foram

implementados o Programa de Retenção, a melhoria e ampliação 

do Programa de Relacionamento e a estratégia direcionada aos servi-

dores públicos federais. Essas ações objetivaram ampliar 

as condições de disputa do Banco frente à concorrência, em função,

principalmente, do novo cenário da livre opção bancária.

1.1 Produtos e Serviços de Varejo

Captação e Serviços

Fundos de Investimento

Em 2006, o BB, por meio da BB DTVM, atingiu o volume de R$ 182,7 bi -

lhões em fundos de investimento, com 19,1% do mercado, mantendo 

a liderança e conquistando o título de melhor administradora de recur-

sos de terceiros do Brasil, segundo a revista Exame.

No exercício, foram implementados significativos ajustes no portfolio

de fundos de investimento, com lançamento de cinco novos fundos

para compor o portfolio do segmento de clientes com alta renda, BB

Estilo. A ampliação da oferta de fundos multimercado trouxe para esse

segmento a possibilidade de melhorar a performance por meio 

da diversificação na escolha. 

Nível de relacionamento Segmento Comportamental

Private I ≥ 
R$ 1 milhão

Estilo 

I ≥ R$ 50 mil ou R≥ R$ 10 mil

Exclusivo 

R≥ R$ 4 mil

Preferencial

I≥ R$ 5 mil ou R≥ R$ 1 mil

Pessoa Física

I< R$ 5 mil ou R< R$ 1 mil

E
m

pr
ee

nd
ed

or

In
ve

st
id

or

P
ou

pa
do

r

To
m

ad
or

B
ás

ic
o

R$ 15 milhões 
Comércio e Serviços

R$ 10 milhões 
Indústria

R$ 500 mil 

Empresarial

Corporate

V
ar

ej
o

A
ta

ca
d

o

Microempresa

Pequena
Empresa

GRI

2.7

GRI

2.2
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Depósitos a Prazo

Os depósitos a prazo de varejo tiveram crescimento de 21,1% 

em 2006, elevando a captação de R$ 22,4 bilhões em dezembro de

2005 para R$ 27,1 bilhões em dezembro de 2006.

O portfolio de depósitos a prazo do BB para o segmento de varejo

oferece várias modalidades capazes de atender às expectativas dos

clientes, em diferentes cenários econômicos, com taxas competitivas.

O Banco do Brasil é líder em depósitos totais e a prazo, que englobam

depósitos a prazo de varejo, depósitos judiciais, depósitos a prazo 

em moeda estrangeira, entre outros. 

Poupança

Os depósitos em caderneta de poupança cresceram 11,8% em 2006,

saindo de R$ 32,6 bilhões em dezembro de 2005 para R$ 36,4 bilhões

em dezembro de 2006. O crescimento da captação em poupança 

em 2006 decorre da melhoria da rentabilidade dessa modalidade 

de investimento frente à queda da TMS (Taxa Média Selic), o que torna

a poupança mais competitiva diante das outras opções de investimen-

to disponíveis para pequenos valores.

Crédito Pessoa Física

Em 2006, R$ 24 bilhões foram usados em empréstimos e financiamen-

tos para pessoas físicas. O montante representa um crescimento 

de 30,5% em relação a 2005, desempenho superior à média registra-

da pelo Sistema Financeiro Nacional (25,3%). O resultado acarretou 

a recuperação do market share, que passou de 9,7% em 2005 para

10,8% em 2006.

O crédito pessoal, composto pelo crédito direto ao consumidor (CDC)

e pelos empréstimos consignados, representou cerca de 76% do total

do crédito para pessoas físicas. Nesse âmbito, merece destaque 

o crédito consignado, que responde por 20,5% da carteira total.

Crédito consignado

Em 2006, o Banco desembolsou R$ 9,2 bilhões em crédito consigna-

do, em mais de 2,6 milhões de contratos. Dessa forma, conquistou

cerca de 17,2% de participação no mercado de crédito consignado.

Os empréstimos na modalidade continuaram concentrados nos servi-

dores públicos – principal nicho de atuação do Banco –, que respon-

deram por aproximadamente 75% do volume da carteira. 

Já os empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS repre-

sentam 14%, com 700 mil contratos efetivados. Os 11% restantes

foram formalizados com trabalhadores da iniciativa privada. 

Para ampliar essa base, o BB firmou 6 mil novos convênios no exercício.

Financiamento de veículos

Outro destaque da carteira para pessoa física foi o financiamento 

de veículos, que cresceu 375,9% em 2006, encerrando o ano com

saldo de R$ 894,4 milhões. Essa modalidade ganhou um novo impul-

so por meio da expansão do atendimento para clientes não-correntis-

tas. A iniciativa foi viabilizada por meio da oferta de crédito em con-

cessionárias e multimarcas parceiras. 

Merece destaque o convênio assinado entre o Banco do Brasil 

e a Prime Prestadora de Serviços S.A. – Seminovos Localiza – para 

o financiamento da venda de carros usados da Localiza e suas afi -

liadas, para correntistas e não-correntistas do BB. Já no primeiro ano

de vigência, estima-se que a parceria gere um fluxo de financiamento

de veículos na ordem de R$ 125 milhões, com uma taxa de crescimen-

to anual de 15%. O convênio envolverá, também, a comercialização 

de outros produtos, como seguro de carros.

Crédito Imobiliário

Para ampliar o portfolio de produtos de crédito e fidelizar o cliente, 

foi aprovada, em 2006, a criação da carteira de crédito imobiliário, pre-

vista para iniciar atividades a partir do segundo semestre de 2007,

uma vez que sua operacionalização efetiva ainda depende de auto -

rização do Banco Central. 

Enquanto isso, para atender a demanda pelo produto a curto prazo, 

o BB firmou uma parceria com a Associação de Poupança 

e Empréstimo do Exército (Poupex). O convênio prevê a concessão 

de operações de crédito imobiliário pela Poupex, a partir de fevereiro

de 2007, para clientes BB. A contrapartida é o incremento de depósi-

tos para a Caderneta de Poupança Poupex, por meio da rede 

de agências do Banco. 

Microcrédito 

Em 2006 foram contratadas mais de 1 milhão de operações de micro-

crédito. No exercício, o BB disponibilizou R$ 385 milhões para linhas

de crédito pessoal com foco no público de menor renda. 

O destaque foi a linha BB Crédito Pronto, destinada a clientes 

com renda até R$ 1 mil, responsável por 97,2% do volume contratado. 

Além disso, por meio do Banco Popular do Brasil, foram concedidos

outros R$ 150 milhões em mais de 1 milhão de contratos de emprésti-

mos para o segmento de menor renda.
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Crédito para Micro e Pequenas Empresas

Foram disponibilizados R$ 25,1 bilhões para micro e pequenas empresas em

2006, valor 19,7% maior do que o registrado em 2005. No final do período 

o volume de crédito liberado em operações para capital de giro, in  cluindo

aquelas baseadas em recebíveis e para financiar investimentos,  alcan çou

R$ 18,3 bilhões, crescimento de 18,7% em relação ao ano anterior.

Entre as linhas de capital de giro destinadas às micro e pequenas

empresas, destacaram-se o BB Giro Rápido, um empréstimo simplifica-

do e automatizado, para empresas com faturamento anual de até 

R$ 5 milhões, e o BB Capital de Giro Mix Pasep, uma linha composta por

recursos do PASEP e de conta própria, para empresas com fatura mento

bruto anual de R$ 5 milhões a R$ 50 milhões. No final do período, o BB

Giro Rápido ultrapassou R$ 11,1 bilhões em volume de crédito contrata-

do. Já o BB Capital de Giro Mix Pasep superou R$ 742 milhões 

em recursos disponibilizados, atendendo a mais de 32 mil empresas.

Nas linhas de recebíveis, sobressaiu-se o Desconto de Títulos, cuja

finalidade é antecipar os recursos provenientes das vendas a prazo,

mediante o desconto de duplicatas. O produto registrou um cresci-

mento de 17% em 2006, atingindo R$ 2,1 bilhões de saldo em dezem-

bro. Para complementar o portfolio de recebíveis, foi lançada a linha

de crédito Recebíveis Cartão a Realizar, empréstimo com base 

na série histórica das vendas da empresa com cartão de crédito Visa. 

O Proger Urbano Empresarial foi a modalidade mais utilizada para

financiar os investimentos das micro e pequenas empresas em 2006.

A linha de crédito, que utiliza recursos provenientes do Fundo 

de Amparo ao Trabalhador (FAT), apresentou saldo de R$ 3,1 bilhões

no final do ano, um incremento de 31,5% em relação a 2005. No perío-

do, foram realizadas mais de 127 mil operações, com desembolsos 

de R$ 1,5 bilhão, crescimento de 27,9% em relação ao ano anterior.

Para operações de comércio exterior, o saldo contratado por micro 

e pequenas empresas totalizou R$ 467,2 milhões. 

Veja mais detalhes sobre Comércio Exterior na página 84.

Cartões Pessoa Física

Com mais de 14 milhões de cartões de crédito, o BB faturou, em 2006,

R$ 21,3 bilhões. Somados ao montante proveniente dos cartões 

Carteira de Crédito Pessoa Jurídica (R$ milhões) Dez/05 Dez/06 Variação (%)

Total 38.518 51.916 34,8

MPE 15.436 18.323 18,7

de débito, o valor chega a R$ 38,8 bilhões, 28,2% maior do que o re -

gistrado em 2005.

A promoção “Sorteio Ourocard” foi um importante instrumento para 

o resultado com cartões em 2006. A participação nos sorteios deu-se

por meio da inscrição na promoção, da ativação do cartão ou da con-

versão de cupons a cada R$ 50 em compra. Ao todo, foram mais de 1,7

milhão de inscritos na promoção, que geraram a emissão de 190 mi -

lhões de cupons e concorreram a mais de R$ 2 milhões em prêmios.

Outra medida para ampliar o faturamento com cartões foi a definição

de um limite mínimo de crédito para clientes com renda comprovada

e sem restrições cadastrais. A ação permitiu a oferta do produto para

aproximadamente 3 milhões de correntistas do BB. O resultado 

da ação foi expressivo: incremento de 55% na base de cartões

Ourocard Doméstico Visa, atingindo o volume de 5,9 milhões de plás-

ticos na modalidade.

O BB promoveu, ainda, uma ação automática e massificada de aumen-

to do limite de crédito dos cartões Ourocard. A medida contemplou

mais de 2,5 milhões de clientes. A elevação dos limites gerou um incre-

mento de 15% no faturamento mensal médio com cartões de crédito.

Com base na excelente aceitação do cartão Ourocard pelo mercado

brasileiro e considerando-se as potencialidades do mercado 

de cartões, o Banco iniciou a oferta de cartões Ourocard à população

em geral, sem a obrigatoriedade de manutenção da conta corrente. 

Cartões MPE

No segmento de cartões para micro e pequenas empresas, houve 

um expressivo crescimento da base do Ourocard Empresarial, que

alcançou 629 mil plásticos, número 104% maior do que em 2005. 

O faturamento com essa modalidade foi de R$ 1,5 bilhão. A isenção

de anuidade nos seis primeiros meses para o primeiro cartão 

e a isenção de anuidade para a ativação da segunda bandeira foram

os principais fomentadores desse desempenho.

Ainda no mercado MPE, o BB é líder no ramo de Cartão BNDES, com

participação de 74% em cartões emitidos, tendo alcançado saldo 
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de R$ 100,2 milhões em dezembro. O Cartão BNDES permite 

às empresas com faturamento anual de até R$ 60 milhões o acesso 

à linha de crédito para financiar investimentos, como aquisição 

de máquinas, equipamentos e outros bens de produção, inclusive

bens de capital, com recursos do BNDES. 

Consórcios

No final de 2006, a BB Consórcios figurava entre as três maiores adminis -

tradoras do mercado em número de cotas ativas, atuando nos segmentos

de automóveis, motocicletas, tratores, caminhões e eletro-eletrônicos. 

A carteira de consórcios contava com 214,6 mil cotas ativas e mais 

de R$ 1,8 bilhão em bens comercializados, com destaque para os seg-

mentos de eletro-eletrônicos e automóveis, nos quais manteve a liderança

e a 2ª posição dentre os bancos, respectivamente.

Seguros, Previdência e Capitalização

O Banco do Brasil, com a participação em empresas coligadas,

expandiu o consumo de produtos e serviços de seguros, previdência

e capitalização, diversificando, em 2006, a comercialização para

clientes não-correntistas e ampliando os canais de distribuição, por

meio de parcerias externas.

O faturamento global das empresas coligadas em prêmios emitidos 

e contribuições somou R$ 6,6 bilhões em 2006, superando em 13,7% 

o observado em 2005. Os resultados agregados ao Banco do Brasil,

oriundos de receitas de serviço e equivalência patrimonial, superaram 

a marca de R$ 1,1 bilhão em 2006, crescimento de 27% em relação 

a 2005. 

A carteira de seguro de automóveis da Brasilveículos alcançou R$ 977

milhões em prêmios emitidos em 2006, crescimento de 12,2%. A frota

segurada cresceu 8,4% e ultrapassou 675 mil veículos, garantindo a 7ª

posição no ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep). 

Nos seguros de riscos pessoais e ramos elementares, a Aliança 

do Brasil alcançou R$ 1,4 bilhão em prêmios emitidos, crescimento 

de 14,6% em relação a 2005. Com mais de 2,5 milhões de vidas segu-

radas, alcançou o 3º lugar no ranking da Susep em dezembro. A coli-

gada é, ainda, líder absoluta em seguros rurais, com 46,5% de parti -

cipação nesse nicho.

A Brasilsaúde Companhia de Seguros, responsável pelo ramo 

de se gu ro saúde, encerrou o ano com uma carteira de 75 mil vidas

seguradas e R$ 129,1 milhões em prêmios retidos. 

No segmento de previdência complementar aberta, o número de par-

ticipantes nos planos da Brasilprev cresceu 11,7% em 2006, superan-

do a marca de 1,7 milhão de clientes. O faturamento foi de R$ 2,6 bi -

lhões, incremento de 12,6%. Destaque para o lançamento do plano

Brasilprev Júnior Empresarial, pioneiro no mercado, e do Brasilprev

Private, para clientes com alta renda. 

No mercado de títulos de capitalização, a Brasilcap Capitalização S.A.

manteve a liderança pelo 10º ano consecutivo, tanto em contribuições

como em provisões, apresentando 25% de participação de mercado.

O faturamento da empresa atingiu R$ 1,8 bilhão e superou em 2,3% 

o observado no ano anterior. Destaque para o lançamento do Ourocap

Empresa, com características específicas para atender os segmentos

de micro e pequenas empresas.

1.2 Canais de Relacionamento Varejo

O Banco de Itabirinha de Mantena (MG), de Vicentinópolis (GO), 

de Tucuma (PA), de Craíbas (AL) e de Seberi (RS). O Banco de 3,1 mil

municípios. O Banco do Brasil. De todo o Brasil. No final de 2006,

exatos 15,1 mil pontos formavam a maior rede própria de atendimen-

to do País e da América Latina, crescimento de 2,1% em relação 

a 2005. Já a rede complementar de correspondentes – a rede “Aqui

tem BB” –, contava com 1,9 mil pontos.

Paralelamente, o BB incentivou o uso dos canais alternativos, como 

os terminais de auto-atendimento (TAA), a Central de Atendimento

(CABB), o Portal BB (auto-atendimento pela Internet), o Gerenciador

Financeiro (Internet para pessoa jurídica) e o mobile banking (auto-

atendimento pelo celular). O incremento do uso dos canais auto-

atendimento, proporcionou um ganho de eficiência (ou economia 

de esforço) da ordem de R$ 528 milhões em 2006.

Veja mais sobre eficiência operacional na página 108.

Em 2006, a rede de auto-atendimento contava com 39,7 mil máquinas,

que possibilitaram a realização de 2,2 bilhões de transações. 

A CABB, por sua vez, recebeu uma média diária de 431,5 mil ligações

em 2006. O serviço permite que, por meio de uma senha pessoal, 

o cliente BB realize operações diversas e obtenha informações sobre

sua conta, com segurança, pelo telefone.

O auto-atendimento pela Internet, acessado pelo Portal BB, bateu

recorde de acessos em 2006, com 8,2 milhões de clientes habilitados.

Foram 618 milhões de operações realizadas por meio desse canal, 

um crescimento de 11,8% em relação a 2005. Esse êxito deveu-se

também à implementação pelo BB de nova solução de segurança,

focada na proteção dos clientes e com forte ênfase no cadastramen-

to prévio de dispositivos de acesso. 

GRI

2.9
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O Banco do Mobile Banking consolidou seu posicionamento pioneiro em

2006. No final do ano, o serviço já estava disponível em 99% do território

brasileiro, com 340 mil usuários, crescimento de 161% em relação 

a 2005. Foram efetuadas um total de 16,6 milhões de transações, número

114% maior do que em 2005. Os clientes nipo-brasileiros do Banco 

do Brasil têm acesso a suas contas correntes do Japão e do Brasil em

qualquer um dos dois países, fato inédito para um banco brasileiro.

A utilização dos correspondentes bancários é a principal estratégia para

o atendimento das classes de menor renda. Para atender ao varejo

menor renda, o Banco Popular contava com 2,8 mil pontos de atendimen-

to no final do ano, que, atuando por meio de uma rede de correspon-

dentes, estava presente em mais de 1,3 mil municípios no País.

Para o atendimento exclusivo do segmento Alta Renda, o BB Private

manteve quatro escritórios localizados estrategicamente em regiões 

de alta concentração de renda – São Paulo, Rio de Janeiro, Belo

Horizonte e Porto Alegre. Em relação ao BB Estilo, 11 agências e 428

pontos de atendimento perfaziam a rede de atendimento do segmento.

2 - Mercado Atacado

O Banco das Petroquímicas, dos Calçadistas, das Telecomunicações

e das Cooperativas. O Banco de mais de 33,7 mil companhias médias,

grandes e Corporate, investidores institucionais e instituições finan-

ceiras, que, juntos, compõem o Mercado Atacado. Esse público é seg-

mentado pelo faturamento anual e pela atividade econômica de atua -

ção, conforme tabela a seguir. 

Para estreitar o relacionamento com clientes do segmento Corporate,

o BB implementou a especialização do atendimento a empresas por

setor. Dessa forma, os gerentes de conta podem conhecer melhor 

as estratégias de cada empresa e o BB tem subsídios para desen-

volver soluções integradas e proativas para cada um desses clientes.

2.1 Principais Produtos e Serviços de Atacado

Crédito

As operações de crédito para pessoas jurídicas dos segmentos

Corporate, grandes e médias empresas e agroindústrias alcançaram

R$ 45,6 bilhões em 2006, crescimento de 53% em relação a 2005. 

No final de 2006, as operações com linhas de capital de giro, incluindo

operações baseadas em recebíveis, atingiram saldo de R$ 17,4 bilhões,

um crescimento de 67,5% em relação ao ano anterior. Por sua vez, 

as operações de Vendor atingiram o patamar de R$ 2,9 bilhões e as de

crédito com repasses de recursos externos perfizeram R$ 3,4 bilhões.

Nas linhas para investimento, merecem destaque as operações com

repasses de recursos do BNDES/Finame, que atingiram o saldo 

de R$ 2,7 bilhões em 2006, contra R$ 1,9 bilhão em 2005. As opera -

ções ao amparo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-

Oeste (FCO) e do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que

somavam R$ 692,9 milhões em 2005, alcançaram saldo de R$ 1,1 bi -

lhão ao final de 2006. O saldo da carteira de Leasing saltou 

de R$ 421,6 milhões em 2005 para R$ 707,6 milhões, perfazendo

crescimento de 66,7%.

Veja mais sobre FCO e FAT na página 75. 

Soluções de negócios

O serviço de assessoria que o Banco presta a grandes grupos empre-

sariais brasileiros e investidores externos, oferecendo soluções 

de negócios, levou a um expressivo volume de operações estruturadas

em 2006. Essas operações foram realizadas com importantes clientes

dos mais variados setores da economia e em vários mercados, como

os de capitais, de agronegócios e de comércio exterior. 

Além disso, o cash management oferecido traz um conjunto 

de soluções customizadas e integradas aos sistemas de gestão

empresarial, que incluem pagamentos de salários, fornecedores 

e tributos; cobrança e débito em conta; e absorção de serviços de

pagamentos, recebimentos, comércio exterior e câmbio. 

Tais soluções permitem que as empresas concentrem-se em seus

core business e na otimização dos serviços financeiros, possibilitan-

do melhor gerenciamento e maior integração com suas respectivas

cadeias de valor.

Ao final de 2006, o Banco tinha 7,9 mil contratos com empresas para

prestação de serviço de folha de pagamentos e 435,5 mil convênios

de cobrança firmados.

GRI

2.7

GRI

2.2

Indústria Comércio Serviço

Média De R$ 10 a R$ 20 milhões De R$ 15 a R$ 45 milhões De R$ 15 a R$ 25 milhões

Grande De R$ 20 a R$ 90 milhões De R$ 45 a R$ 150 milhões De R$ 25 a R$ 150 milhões

Corporate Acima de R$ 90 milhões Acima de R$ 150 milhões Acima de R$ 150 milhões

Agência Estilo do Rio de Janeiro
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Construção Civil e Pesada

Agronegócios

Logística

Transportes

Parcerias Varejistas

Químico

Eletrônicos e Eletrodomésticos

Cooperativas

Trading

Petróleo  e Petroquímico

Papel e Celulose

Farmacêutico, Higiene Pessoal e Cosméticos
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Energia Elétrica

Telecomunicações

Automotivo

Banco do Brasil

Máquinas e Equipamentos

Metais e UtensíliosNaval Ferroviário Saneamento

Bens de Capital

Alimentos e Bebidas

Comércio Varejista e Atacadista

Revestimentos Cerâmicos MídiaParticipações

Mineração e Siderurgia
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Parcerias Varejistas

Para ampliar as fronteiras do negócio, o Banco do Brasil deu início, 

em 2006, ao projeto Parcerias Varejistas. A iniciativa prevê a oferta 

de crédito para clientes de grandes redes de varejo, que não pre-

cisam ser correntistas do BB. Nessa parceria, o Banco disponibiliza

recursos para financiar as vendas do parceiro, por meio de CDC 

ou cartões com a marca das redes. 

Além de parcelar as compras nos estabelecimentos parceiros, o con-

sumidor pode utilizar o cartão para contratar seguros e títulos 

de ca–pitalização, bem como para usar a função crédito em toda rede

onde a bandeira Visa for aceita.

Em 2006, foram firmadas 12 parcerias com grandes clientes do pilar

Atacado, dos segmentos de telefonia, material de construção, brin-

quedos, pneumáticos, supermercados e aviação.

Cartões 

O cartão Ourocard Corporativo, desenvolvido para empresas do seg-

mento Corporate e de médio e grande porte, atingiu a marca de 41 mil

plásticos emitidos, volume 19,4% superior ao ano anterior. O foco 

na atuação com empresas do segmento Corporate e as melhorias pro-

movidas nos processos tornaram o produto mais competitivo e con-

tribuíram para aumentar o faturamento, que em 2006 foi de R$ 563 mi -

lhões, 62,8% superior a 2005.

O cartão Ourocard Compras se destina ao controle de despesas que

envolvem, principalmente, aquisição de bens e serviços de uso insti-

tucional. Para as cooperativas de crédito, o BB lançou, em 2006, 

o Ourocard Cooperativo. O produto contempla múltiplas funções –

crédito, débito e bancária – e é direcionado aos cooperados que têm

conta de integração no BB, a partir de convênios de compensação 

de cheques e de sistema de pagamento bancários com cooperativas 

de crédito. 

No segmento de vale-benefício, em 2006, a quantidade de cartões

Visa Vale distribuídos por meio do BB cresceu 32% em relação ao ano

de 2005, atingindo 1,1 milhão de unidades. O faturamento de R$ 1,5

bilhão foi 28,4% maior que o do ano anterior.

Previdência Complementar

O BB também oferece, por meio da BB Previdência, planos de previdên-

cia complementar fechada para empresas, que os formatam de acordo

com sua política de recursos humanos. A BB Previdência encerrou o ano

de 2006 com patrimônio de R$ 1,1 bilhão, distribuído em 43 planos de 58

empresas patrocinadoras e mais de 48 mil participantes. 

2.2 Canais de Relacionamento Atacado 

O Banco encerrou 2006 com 84 agências Atacado – 68 Empresariais

e 16 Corporate, dispondo, ainda, de 31 plataformas instaladas  

em agências de Varejo. 

O Gerenciador Financeiro, Internet para pessoas jurídicas, encerrou 

o ano com a adesão de 972,5 mil empresas, responsáveis por 1,7 bi -

lhão de transações sendo 27,7 mil empresas do segmento Atacado. 

O canal rendeu ao Banco do Brasil o Prêmio e-Finance 2006, por ser

o melhor auto-atendimento para pessoas jurídicas.

3 - Mercado Governo

No relacionamento com o Governo, o Banco do Brasil manteve-se

como um dos principais parceiros da administração pública em 2006.

Destacou-se, no exercício, a criação de soluções que valorizaram 

as iniciativas dos administradores públicos para atender aos reclames

da Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante à recuperação 

de créditos públicos, por meio da Arrecadação da Dívida Ativa; 

à redução de custos da máquina estatal, por meio do sistema 

de Licitações Eletrônicas; e à Oferta Pública de Recursos.

Aperfeiçoando sua forma de atuação e segmentação, o Banco do Brasil

propiciou atendimento especializado e coerente com as necessidades

de cada esfera de governo, de acordo com a tabela a seguir:

GRI

2.7 
S05

Poder Executivo Poder Judiciário Poder Legislativo

Federal/Ministério Público Federal/Trabalhista Federal

Estadual Estadual Estadual

Municipal Municipal

Cartões de Parcerias Varejistas
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Em 2006, o Banco do Brasil, como agente financeiro do Tesouro Nacional,

atuou vigorosamente na viabilização de políticas públicas, repasses go -

ver namentais a estados e municípios, bem como nos programas e proje-

tos voltados para o desenvolvimento regional e nacional.

O destaque do ano, em âmbito estadual, foram os negócios realizados

com o Governo do Estado do Paraná. A parceria previu a ampliação

da rede BB no estado; a prestação exclusiva de serviços como cen-

tralização e processamento da folha de pagamento de cerca de 130

mil servidores; a gestão da movimentação financeira de pagamentos

a credores e fornecedores; a arrecadação das receitas estaduais vin-

culadas à Administração Direta Estadual e a distribuição e repasse 

de recursos referentes ao ICMS Estadual, Fundef, IPVA, IPI-Quota

Municipal e Royalties.

É importante, ainda, sublinhar a renovação dos contratos de prestação

de serviço em regime de centralização de negócios com os estados

de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte 

e Rondônia, bem como com as prefeituras de Recife, Salvador,

Maceió, Goiânia, Palmas, São Luís, além da celebração de contrato

com a Prefeitura de João Pessoa e Campinas no exercício.

No relacionamento com o Poder Judiciário em 2006, vale a pena ressaltar

a celebração de contrato de prestação de serviços em regime de exclu-

sividade com os Tribunais de Justiça do Paraná, da Bahia e do Rio

Grande do Norte, e a renovação dos convênios com o Tribunal Regional

Federal da 1ª Região (DF) e com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

3.1 Produtos e Serviços de Governo

Operações com o Setor Público

Com foco no setor público, o Banco do Brasil ofereceu novas linhas 

de crédito para permitir a recuperação viária e o escoamento da pro-

dução em 2006. Adicionalmente, disponibilizou recursos para a me -

lhoria do sistema de arrecadação e gestão dos estados, a exemplo 

do já ofertado aos municípios.

No exercício, foi criado o BB Aquisição de Royalties e Créditos

Governamentais para a compra de direitos creditórios de estados 

e municípios que recebem transferência da União sob a forma de royal-

ties, pela exploração de petróleo e gás natural, e de compensação

financeira, pela utilização de recursos hídricos e exploração de recursos

minerais. O mercado para o produto abrange quase todos os estados 

e cerca de 230 municípios. O BB Aquisição de Royalties e Créditos

Governamentais permite antecipar o fluxo dessas transferências, desti-

nando os recursos para capitalização de fundos de previdência 

ou amortização de dívidas com a União (royalties), para despesas 

de capital ou despesas correntes destinadas por lei aos regimes de pre-

vidência social, geral e próprio dos servidores públicos. Em 2006, foram

realizadas operações com os municípios de Tucuruí (PA), Goianésia 

do Pará (PA) e Manaus (AM), somando R$ 19,7 milhões.

No Provias, programa do Governo Federal para financiamento 

de máquinas e equipamentos nacionais novos, destinados a inter-

venções em vias públicas, rodovias e estradas, o BB deteve a maioria

das propostas habilitadas pelo BNDES, abrangendo 516 municípios 

e R$ 415 milhões. Até 2006, o volume de recursos destinado ao pro-

grama era de R$ 300 milhões.

Cartões

No exercício, foram movimentados R$ 40,9 milhões em transações por

meio do Cartão de Pagamento do Governo Federal e R$ 36,7 milhões

por meio dos Cartões Corporativos de Estados e Municípios. Esses

cartões possibilitam o pagamento de despesas em viagens e peque-

nas compras de bens e de serviços. 

BB Contracheque

Líder no pagamento de servidores públicos, com 40,7% de participação

de mercado, o Banco do Servidor Público foi responsável por mais 

de 4,4 milhões de pagamentos nas esferas federal, estadual e municipal.

Em 2006, os funcionários dos órgãos públicos que contrataram paga-

mento de salário pelo BB puderam usufruir o BB Contracheque. 

Por meio do serviço, os correntistas que recebem salário no BB

podem consultar contracheques em terminais de auto-atendimento 

e Internet. Até o final do período, foram formalizados 1,2 mil convênios,

com a disponibilização de 27 milhões de contracheques.

Licitações-e

Em 2006, o Licitações-e consolidou a sua posição de maior sistema

eletrônico de compras e contratações de serviços utilizado pelo setor

público do País. A solução foi um importante instrumento para auxi liar

seus usuários na melhoria da gestão pública, gerando transparência

e economia.

Foram realizadas 42,9 mil licitações eletrônicas, movimentando R$ 6,9

bilhões. Em comparação com o ano de 2005, houve um incremento 

de 137% em relação à quantidade de licitações e de 122% sobre 

o volume de recursos movimentados. 

GRI

2.2
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Esse serviço proporcionou ao setor público uma economia média 

de 30% em suas aquisições de bens e serviços, liberando recursos

para investimento em outras áreas prioritárias da administração públi-

ca. Somente o BB, como usuário do sistema, economizou R$ 216 mi -

lhões em 2006.

Veja mais sobre redução de despesas na página 108.

Arrecadação de Tributos

No ano de 2006, o Banco manteve a liderança na arrecadação de tri -

butos federais: foram cerca de 14,3 milhões de Guias da Previdência

Social (GPS), no valor total de R$ 36,9 bilhões, que correspondem 

a 30,7% do volume total arrecadado pelo Instituto Nacional do Seguro

Social (INSS). No âmbito da Secretaria da Receita Federal, foram

recolhidas 21,7 milhões de guias, que totalizaram R$ 85,8 bilhões,

cerca de 22,7% do total arrecadado por aquele órgão.

O BB também foi líder na arrecadação de tributos estaduais e muni -

cipais  detendo, respectivamente, 32,6% e 25% do mercado.

Pagamento de Benefícios do INSS

O Banco do Brasil manteve-se como maior agente pagador de bene-

fícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mensalmente, 

o BB repassa cerca de 5,9 milhões de benefícios. Em 2006, esses

pagamentos totalizaram R$ 35,6 bilhões.

Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS)

O Banco do Brasil oferece soluções em serviços previdenciários para

os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de estados 

e municípios brasileiros. O serviço compreende assessoria atuarial,

apoio legal, análise de benefícios, folha de pagamento dos inativos,

contabilidade, controle de contribuições, recadastramento,

compliance (CRP) e tecnologia. Os RPPS são instituídos por entes

públicos e operacionalizados por institutos de previdência ou fundos

previdenciários para os servidores públicos titulares de cargos efe-
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tivos. No final do ano, o Banco apresentava 87 mil contratos RPPS,

80,8 mil servidores ativos, 10,4 mil inativos e 3,2 mil pensionistas.

Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO)

No ano de 2006, o BB contratou 52 mil operações com recursos 

do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO),

que somaram R$ 1,4 bilhão. Desse total, 49,5 mil operações (95,3%)

foram contratadas pelos produtores rurais. Já o setor empresarial 

foi responsável por contratações da ordem de R$ 491,2 milhões, incre-

mento de 14,7% em relação ao ano anterior. 

Desde 1989, o BB contratou mais de R$ 11 bilhões em recursos. 

O número de empregos gerados pela utilização do fundo nesse perío-

do ultrapassa 1,5 milhão.

Do total de municípios da região Centro-Oeste, 98,9% contaram com

pelo menos uma operação do FCO em 2006. A composição dos recur-

sos do Fundo, em 2006, atesta a eficiência na gestão do BB: 47% 

do orçamento previsto para o exercício vem dos retornos dos financia-

mentos concedidos.

Fundo Garantidor de Parcerias Público-Privadas

O Banco do Brasil é o administrador do Fundo Garantidor 

de Parcerias Público-Privadas (FGP), criado para assegurar o paga-

mento das obrigações pecuniárias assumidas pelo Governo Federal

em virtude dessas parcerias. No final de 2006, o patrimônio do FGP

era de R$ 4,1 bilhões. 

Em 2006, o BB assinou um convênio com a Caixa Econômica Federal

para a viabilização da primeira Parceria Público Privada (PPP)

Administrativa: a construção de um Datacenter em Brasília, que será

utilizado para serviços de tecnologia das empresas.

Veja mais detalhes sobre o Datacenter na página 111.

No exercício, merece destaque, ainda, a participação do Banco 

na PPP da BR 116/324, apresentando como resultado final o laudo 

de viabilidade de garantias para o projeto.

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Em 2006, o BB conquistou a liderança na participação dos depósitos

especiais do FAT, destinados a operações de crédito para geração 

de emprego e renda, com R$ 7,7 bilhões. O montante representa

48,5% dos recursos repassados aos bancos oficiais. A carteira total

do Banco ultrapassou R$ 17 bilhões.

Licitações 2005 2006 Variação (%)

Quantidade 18.101 42.965 137,4

Volume (R$ bilhões) 3,1 6,9 122,6

Compradores 1.520 1.732 14

Fornecedores 63.414 81.527 28,6
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Esses recursos lastrearam diversas linhas de crédito do BB, tais como

Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf);

Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger); BB Giro Rápido;

PC Conectado; FAT Fomentar, etc.

Os recursos do FAT foram usados em 2006 para viabilizar, ainda, o FAT

Giro Setorial, novo produto criado para prover capital de giro para

empresas industriais exportadoras, intensivas em mão-de-obra. 

Com recursos da ordem de R$ 1,8 bilhão no ano, a linha beneficiou 

os setores couro-calçadista, de máquinas e equipamentos agrícolas,

madeiro-moveleiro, de fabricação de produtos têxteis e de confecção

de vestuário e acessórios. Para atender aos produtores rurais 

e às cooperativas, o BB aplicou mais de R$ 2,4 bilhões no FAT Giro

Rural durante o exercício.

3.2 Canais de Relacionamento Governo

A Rede Governo chegou com 39 agências ao final de 2006.

Localizada em capitais e grandes cidades, essa rede atende 

aos entes públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

brasileiros, nas respectivas esferas federal, estadual e municipal. 

Além disso, o Banco disponibiliza o Auto-atendimento Setor Público

na Internet. Esse canal encerrou o ano de 2006 com a adesão 

de mais de 15 mil clientes, responsáveis pela realização de 46,4 mi -

lhões de transações. Esse número representa incremento de 36,3%

em relação a 2005.

4 - Agronegócio

O Banco da Soja, do Milho, do Algodão e da Pecuária é o maior finan-

ciador e parceiro do agronegócio no Brasil. Com aproximadamente 2 mi -

lhões de clientes que desenvolvem atividades diretas ou indiretas 

de agronegócio, o que representa cerca de 8% da base total de clientes,

o BB atua ao longo de toda a cadeia produtiva do segmento, atendendo

desde o pequeno produtor até as grandes empresas agroindustriais.

Com o objetivo de aprimorar o atendimento aos produtores rurais, 

o Banco começou a desenvolver, em 2006, um novo modelo de relaciona-

mento com carteiras compostas unicamente por clientes agroem-

presários. O modelo prevê, ainda, a revisão dos fluxos operacionais 

e a capacitação dos gerentes responsáveis pela condução desse atendi-

mento, valendo-se da estrutura de apoio operacional. 

Na safra 2005/2006, o Banco destinou R$ 26,9 bilhões ao setor rural.

Os recursos contratados foram distribuídos em mais de 1,3 milhão 

de operações de investimento, custeio e comercialização. Para a safra

2006/2007, que se iniciou em 01 de julho de 2006, o montante deve ser

ainda maior: R$ 33 bilhões. Desse total, R$ 27 bilhões serão destinados

à agricultura empresarial e R$ 6 bilhões à agricultura familiar.

4.1 Produtos e Serviços de Agronegócios

Crédito

A carteira de crédito do agronegócio do BB, a primeira no ranking

das instituições financeiras integrantes do Sistema Nacional 

do Crédito Rural, encerrou o período com saldo de R$ 45,1 bilhões,

26,2% maior do que no ano anterior. Parte do crescimento observado

naqueles 12 meses deveu-se ao processo de renegociação de ope -

rações com os produtores rurais. As operações de custeio e comer-

cialização representaram 46,2% da carteira de agronegócio 

e as operações de investimento, 43,3%.

Leia mais sobre a renegociação de dívidas do agronegócio na página 83.

GRI
2.7

GRI

2.2

Carteira de Crédito de Agronegócios por Destinação (R$ milhões) Dez/05 Dez/06

Custeio 16.133 18.705

Investimento 15.463 18.582

Comercialização 3.097 7.375

Demais 1.016 401

Total 35.709 45.063

Agência Governo 
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Entre os produtos destinados ao agronegócio, merecem destaque 

o Proger Rural, que oferece crédito fixo para custeio agrícola 

e pecuário, além de suporte financeiro para investimentos fixos e semi-

fixos, e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

(Pronaf), que visa ao financiamento, ao custeio da atividade 

dos agricultores familiares. Essas linhas de crédito, juntas, represen-

taram 24,7% de participação da carteira total de crédito. 

Já o BNDES/Finame Rural, que tem como objetivo financiar os investi-

mentos em modernização de equipamentos destinados à produção

rural, representou 10,3%.

Os recursos disponibilizados pelo BB para o crédito rural são obtidos,

principalmente, por meio dos depósitos de poupança, depósitos 

a vista, Proger Rural, Pronaf, FCO, BNDES, entre outros. A figura 

a seguir contém as várias fontes de recursos utilizadas para financia-

mento do agronegócio pelo Banco do Brasil.

O Banco utiliza recursos da poupança e do FAT em financiamentos

para o agronegócio com taxas controladas. Para tornar essa interme-

diação viável, o Tesouro Nacional paga ao Banco, na forma de equa -

lização, a diferença entre os custos da captação, os riscos, os custos

administrativos e tributários e o valor cobrado do tomador do crédito.

Em 2006, as receitas a título de equalização de taxas foram de R$ 816

milhões, 62% a mais que em 2005.

Aprovação de crédito rural e controle de risco 

Na gestão da carteira de crédito rural, o Banco do Brasil aplica méto-

dos específicos para identificar riscos e minimizar perdas. Para definir

o nível máximo de exposição com cada cliente, o Banco desenvolveu

um sistema de limite de crédito específico para o produtor rural: 

o ANC Produtor Rural, que leva em conta dados comportamentais 

e o risco técnico das atividades.

Além disso, para mensurar o risco de cada cliente, o Banco do Brasil

dispõe do sistema Referencial Técnico Agropecuário (RTA), composto
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de expressiva base de dados microrregionais com séries históricas 

de preços dos produtos, de produtividade observada nas lavouras 

e de custos modais de produção. O sistema classifica os empreendi-

mentos agropecuários, conforme a rentabilidade esperada, em níveis

de risco de A até E. Além de melhorar a qualidade dos ativos, essa

base de dados viabiliza a automação do processo de crédito.

Adicionalmente, o Banco incluiu em suas políticas de crédito um limite

de exposição para a produção e comercialização agropecuária. A sis-

temática, em fase de implantação, prevê também a subdivisão das

diversas atividades e culturas, como soja, algodão e milho. 

Na gestão da carteira de crédito rural, o Banco também adota meca -

nismos mitigadores de riscos, como seguro de produção agrícola,

compartilhamento de risco com empresas que fornecem insumos 

ou adquirem a produção do agricultor, proteção de preços por meio

de contratos futuros ou de opções e sistema de identificação  

de origem. Atualmente, cerca de 30% da carteira de crédito rural está

mitigada com algum desses mecanismos.

Em 2006, as operações de crédito rurais classificadas, de acordo com

os critérios da Resolução CMN 2.682, nos níveis de risco AA a C re -

presentavam 88,2% da carteira.

Crédito para cooperativas 

O cooperativismo apresenta-se como importante agente da economia

do Brasil e participa de todo o processo de produção, armazenamen-

to e industrialização. Com seu desenvolvimento, as cooperativas pas-

saram a ser instrumentos de difusão de tecnologias e implementado-

Carteira de Crédito de Agronegócios por nível de risco (R$ milhões)

Dez/05 Dez/06

Saldo Provisão Comp. % Saldo Provisão Comp. % 

AA 5.114 - 14,3 7.830 - 17,4

A 10.306 52 28,9 13.008 65 28,9

B 11.516 115 32,2 14.109 141 31,3

C 5.462 164 15,3 4.811 144 10,7

D 1.379 138 3,9 2.113 211 4,7

E 284 85 0,8 1.029 309 2,3

F 248 124 0,7 176 88 0,4

G 442 309 1,2 594 416 1,3

H 958 958 2,7 1.393 1.393 3,1

Total 35.709 1.945 100,0 45.063 2.768 100,0

AA-C 32.398 331 90,7 39.758 350 88,2

D-H 3.311 1.614 9,3 5.305 2.417 11,8

Fonte de Recursos (R$ milhões)
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ras de políticas desenvolvimentistas, agindo também como elo entre 

o produtor rural e o Governo. 

O Banco do Brasil, parceiro do segmento cooperativista, atua 

de forma significativa na disponibilização de crédito para o setor. 

Em 2006, o BB aplicou R$ 1,8 bilhão. Os destaques foram as linhas 

de crédito agroindustrial com R$ 356 milhões, de BB Coopinsumos

com R$ 316 milhões, de FAT Giro Rural com R$ 288 milhões 

e de custeio agropecuário, com R$ 263 milhões aplicados. 

Os destaques do ano nesse segmento foram os convênios com

coope rativas agropecuárias e de crédito rural, que atendeu 

aos agricultores familiares cooperados por meio do Pronaf. 

Para a Safra 2006/2007 foram disponibilizados R$  371,9 milhões.

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
(Pronaf)

O Banco do Brasil é o principal agente financeiro do Programa

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), uma ini-

ciativa do Governo Federal que tem por objetivo estimular o desen-

volvimento dos agricultores familiares e viabilizar a concessão 

de créditos com taxas e prazos adequados. 

Na safra de 2005/2006, os empréstimos concedidos pelo Banco 

do Brasil para o Pronaf  atingiram R$ 5,1 bilhões e beneficiaram mais

de 1 milhão de agricultores. Para a safra 2006/2007, serão disponibi-

lizados R$ 6 bilhões.

Programa Nacional de Crédito Fundiário

O Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), criado para com-

plementar o Programa de Reforma Agrária do Governo Federal, 

é composto por duas linhas de financiamentos: a Consolidação 

da Agricultura Familiar (CAF) e o Combate à Pobreza Rural/Nossa

Primeira Terra (CPR/NPT), criadas em substituição ao antigo Banco 

da Terra. Ambas visam a contribuir para a consolidação da agricultura

familiar e a redução da pobreza rural, mediante o financiamento 

de aquisição de propriedades rurais e de investimentos comunitários.

Em conjunto com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Banco 

do Brasil investiu no desenvolvimento de sistemas de informatização

para agilizar as contratações. Em dezembro de 2006, o BB chegou 

a contratar mais de R$1,4 milhão por dia em operações no âmbito 

do programa. O total de aplicações atingiu R$ 420,6 milhões, e be -

neficiou mais de 14,7 mil famílias em 10 mil contratos.

2,3

3,4

4,3

5,1

6,0

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

Convênios de Integração Rural (BB Convir)

O BB reestruturou os processos negociais e operacionais dos con-

vênios de integração rural (BB Convir) formalizados com as agroindús-

trias, com destaque para as atividades de aves e suínos. 

Entre as diversas melhorias alcançadas, está a constituição de fundos

de risco e de retenção, que tem por objetivo minimizar o risco 

dos créditos. Operacionalmente, o principal avanço foi a simplificação,

padronização e centralização da análise das propostas de financia-

mento aos produtores rurais integrados a essas empresas. 

Com o novo modelo, o processo de concessão dos créditos ganhou

simplicidade e agilidade. Em 2006, foram formalizados 121 convênios,

no valor de R$ 1,7 bilhão. O BB trabalha para expandir esse tipo 

de parceria para outras cadeias do agronegócio, como sucroal-

cooleiro, pecuárias de leite e de corte e sistema agroflorestal.

Projeto Agrobusiness 

O Banco disponibiliza aos produtores rurais um conjunto de estruturas

negociais que agrega linhas internas de crédito agropecuário 

e agroindustrial, créditos à exportação (ACC/ACE e Pré-pagamento),

derivativos agropecuários e financeiros, possibilitando, aos clientes 

do setor, soluções financeiras modernas e personalizadas, de acordo

com suas necessidades. Em 2006, as operações da espécie atingiram

um montante de R$ 1,9 bilhão.

Cédula de Produto Rural (CPR) 

A Cédula de Produto Rural do Banco do Brasil (CPR) proporciona 

uma fonte de financiamento ao agronegócio por meio de um instru-

mento financeiro representando commodities agrícolas geradas por

trabalhadores rurais e cooperativas de produção. 

Em 2006, o volume contratado de negócios do Banco do Brasil com

as CPR alcançou R$ 2,5 bilhões, tendo sido realizadas mais de 37 mil

operações com produtores e cooperativas. Do valor total, R$ 503,7 mi -

lhões foram negociados com o aval do Banco e R$ 2 bilhões foram

comprados diretamente pelo BB com recursos próprios e com recur-

sos disponíveis dos depósitos em caderneta de poupança para 

tal finalidade. O Banco do Brasil refinanciou mais de 8,5 mil operações

de CPR no valor de R$ 675 milhões.

Garantia de Preços Agropecuários 

O Banco oferece serviços de proteção dos preços de produtos

agropecuários por meio de contratos futuros e opções oferecidas 

Pronaf (R$ bilhões)

BB_RA_52-92 :Layout 1  3/29/07  3:04 PM  Page 80



82
Relatório Anual Banco do Brasil 2006

83
Relatório Anual Banco do Brasil 2006

em Bolsa de Commodities. O BB age como intermediário representan-

do os clientes em operações de hedge. Isso permite que o cliente

desenhe sua própria estratégia de proteção de preço de acordo com

suas necessidades.

As operações de contratos futuros e de opções que propiciaram 

a proteção de preço de commodities agropecuárias, cursadas por

intermédio do BB, atingiram 19,1 mil contratos em 2006, registrando

crescimento de 57% em relação a 2005. 

BB Armazenagem  

Em 2006, o Banco do Brasil contratou R$ 88,3 milhões em operações

de investimento em sistemas de armazenagem em nível de pro-

priedade. Esse montante corresponde a um valor de armazenagem

estática da ordem de 1,1 milhão de toneladas. Com isso, o programa

BB Armazenagem, que tinha duração prevista de três anos, totalizou

R$ 621,3 milhões contratados desde sua implantação em 2004 

até o final de 2006, contribuindo para o aumento da capacidade 

de armazenagem de produtos agropecuários em 6,5 milhões 

de toneladas.

BB Biodiesel   

O Banco liberou R$ 64,2 milhões na linha BB Biodiesel para apoio 

ao financiamento de projetos de usinas de biodiesel em 2006. Além

disso, estruturou  operações de comercialização, de implantação 

e de melhoria da infra-estrutura das indústrias que atuam no segmento.

BB Florestal  

Criado em 2005 com o objetivo de incrementar a produção de flo-

restas no país, o BB Florestal registrou negócios no valor de R$ 235

milhões em operações para financiar a produção de madeira reflo-

restada no exercício. 

BB Fruticultura 

Em 2006, foram contratadas cerca de 38,5 mil operações no montante

de R$ 727,5 mil na modalidade BB Fruticultura, ultrapassando a meta

prevista para o ano em 18%. A expectativa é de que nos próximos

cinco anos sejam desembolsados outros R$ 3,8 bilhões em operações

de investimento, custeio, comercialização e comércio exterior. 

BB Produção Orgânica

Em 2006, o Banco implementou a revisão do Programa BB Produção

Orgânica, visando a ampliar sua atuação no mercado de orgânicos 

a partir da óptica da cadeia produtiva, realizando ações de capaci-

tação da rede e de apoio institucional.

Seguros

O Banco opera com várias apólices de seguro rural por meio 

da Aliança do Brasil e da BB Corretora. São elas: Seguro Ouro Vida

Produtor Rural, para pessoas físicas envolvidas nas operações 

de crédito rural; BB Seguro Vida Agricultura Familiar, para pessoas físi-

cas envolvidas em operações de crédito rural pertencentes a progra-

mas de agricultura familiar; BB Seguro Penhor Rural, para pessoas físi-

cas envolvidas em operações de crédito rural atreladas a uma garan-

tia real; e BB Seguro Agrícola, para pessoas físicas e jurídicas que

sejam produtores rurais com a finalidade de garantir sua produção

contra os danos decorrentes de riscos climáticos como seca, tromba

d'água, vendaval e geada. 

4.2 Canais de Relacionamento Agronegócio  

No final de 2006, a rede do BB com perfil de agronegócios contava

com 1,8 mil agências, sendo 649 voltadas à agricultura empresarial 

e 1,1 mil à agricultura de pequeno porte. Essas agências estão loca -

lizadas em cidades grandes e médias, desenvolvidas ou com poten-

cial de crescimento; com forte presença agropecuária e com atividade

empresarial dependente de agroprodutores.

Além das agências, os clientes desse segmento contam com o site

Agronegocios-e na Internet, que permite a liquidação on-line de com-

pra e venda de produtos, matérias-primas e equipamentos. Em 2006,

por meio do Balcão de Agronegócios, foram realizadas operações 

no montante de R$ 1,9 bilhão. Os itens mais negociados foram 

os insumos com 68,4%, CPR com 21,6%, e animais vivos com 3,2%.

No total, foram realizadas 72,6 mil transações.

4.3 Renegociação de dívidas da safra 2005/2006

Em 2006, observou-se novamente, no setor agropecuário brasileiro, 

o cenário de perda de renda e de produção. Diante disso, o Governo

Federal estabeleceu diversas medidas para a regularização das dívi-

das dos produtores rurais. Entre elas, merecem destaque:

• Resolução 3.363 e 3.364/2006 – Reprogramação de parcelas venci-

das e  concessão de prazo para pagamento de parcelas vincendas,

em 2006, de financiamentos de custeio; prorrogados em anos ante-

riores e de investimento agropecuário;

• Resolução 3.376/2006 – Reprogramação de parcelas vencidas e a pror-

rogação de parcelas vincendas em 2006 de financiamentos de custeio;

GRI

EN26

GRI

EN26

GRI

EN26

GRI

EC2
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• Resolução Codefat 497/2006 – Reestruturação da linha de crédito

especial FAT Giro Rural, com utilização de recursos do FAT, possi-

bilitando o refinanciamento de débitos de produtores rurais 

e cooperativas junto a fornecedores de insumos rurais e institui -

ções financeiras referentes às safras 2004/2005, 2005/2006 

e 2006/2007. 

• Resolução Bacen 3.403/2006 – Concessão de crédito de comerciali -

zação destinado a financiar proteção de preços e/ou prêmios 

de risco e de equalização de preços a arrematantes de prêmios

lançados pela Conab para negociação de soja da safra 2005/2006. 

• Resolução Bacen 3.418/2006 – Refinanciamento de parcelas 

de Pesa, Securitização e Recoop. 

No mesmo sentido, para apoiar a continuidade da atividade produtiva

dos agropecuaristas, o Banco adotou medidas que permitiram agilizar

as renegociações. Foram refinanciadas cerca de R$ 8,6 bilhões 

em operações de crédito rural. 

Entretanto, esse processo não implicou no relaxamento das metodolo-

gias de concessão de crédito rural já adotadas pelo BB. Pelo con-

trário, em 2006, além de refinar o processo de concessão de crédito

para o segmento, o Banco do Brasil adotou um “Limite de Exposição

Agropecuária”. 

Veja mais sobre controle de risco do agronegócio na página 78.

As dificuldades enfrentadas pelo produtor rural brasileiro nas últimas

safras também evidenciaram a importância de estimular o agropecuarista

a adotar instrumentos de mercado para proteção do preço de comercia -

lização de seus produtos. Assim, o Banco passou a conjugar a visão 

de crédito rural com a proteção da carteira de agronegócios, mediante

proteção de preços, seguro de produção, sistema de identificação 

de origem no caso de custeio pecuário, entre outros. 

5 - Comércio Exterior 

O BB seguiu os recordes brasileiros, mantendo-se na liderança como

financiador e apoiador do segmento em 2006. O Banco do Exportador

encerrou o período como líder em câmbio de exportação, 

em ACC/ACE, e em câmbio importação, com 26,5%, 31,7% e 23,9%,

respectivamente, de participação no mercado.

Com um saldo de R$ 11 bilhões na carteira de comércio exterior ao final

de 2006, o BB exerceu um papel de grande relevância para a expansão

da atividade, participando ativamente dos esforços do governo 

e das empresas para aumentar as trocas comerciais com outros países,

diversificar a pauta de produtos e ampliar a base exportadora. 

5.1 Produtos e Serviços de Comércio Exterior

Câmbio Exportação

O BB diminuiu sua participação no mercado de câmbio de exportação

de 27% em 2005 para 26,5% em 2006. Entretanto, continuou como

líder no segmento, com US$ 39,4 bilhões contratados. 

ACC/ACE 

O Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e o Adiantamento

sobre Cambiais Entregues (ACE) estão entre os principais produtos

oferecidos para o Comércio Exterior. O ACC e o ACE tendem a reduzir

os custos financeiros do exportador e possibilitam competitividade

negocial com o importador estrangeiro, pois oferecem melhores prazos

e custos, em condições compatíveis com as praticadas pelo mercado

internacional. Mais de 29,2 mil contratos de ACC e de ACE foram firma-

dos em 2006. O volume contratado chegou a US$ 12,1 bilhões.

BNDES – Exim 

O principal objetivo do programa BNDES-Exim é expandir as expor-

tações brasileiras, mediante a criação de linhas de apoio, 

em condições competitivas com similares oferecidas no mercado

internacional. O programa se destina às exportações de produtos

manufaturados em geral e bens de capital e serviços associados 

aos bens exportados. Os desembolsos de BNDES-Exim no Banco 

do Brasil alcançaram saldo de US$ 1,3 bilhão em 2006, o que repre-

senta um crescimento de 31,5% em relação ao ano anterior e uma par-

ticipação de 28,1% nesse mercado. 

GRI

2.2

GRI

2.7

Câmbio Exportação 2005 2006 Variação (%)

Volume contratado (US$ milhões) 34.210,2 39.423,2 15,2

Participação (%) 27,0 26,5 -

ACC/ACE 2005 2006 Variação (%)

Número operações 32.127 29.210 -9,1

Valor (US$ milhões) 11.878,2 12.056,4 1,5

BNDES-Exim 2005 2006 Variação (%)

Valor (US$ milhões) 963,9 1.267,9 31,5
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Programa de Financiamento às Exportações (Proex)

O Programa de Financiamento às Exportações (Proex) é o principal

instrumento público de apoio às exportações brasileiras de bens 

e serviços em sua fase de comercialização. Estabelecido pelo

Governo Federal para oferecer condições de financiamento ade-

quadas para que os produtos e serviços de origem brasileira possam

competir internacionalmente em igualdade de condições com aqueles

originários de outros países, o Proex tem o Banco do Brasil como

agente financeiro da União.

Na modalidade financiamento, realizada exclusivamente pelo Banco

do Brasil com recursos do Tesouro Nacional, os desembolsos

somaram US$ 382,8 milhões em 2006. Com isso foram alavancadas

exportações de US$ 437,2 milhões. 

Por sua vez, a modalidade equalização, na qual o programa arca com

parte dos custos do financiamento, equalizando os juros cobrados

pelas instituições financeiras, impulsionou exportações de US$ 3,5 bi -

lhões em 2006. No período, a emissão de notas do Tesouro Nacional

chegou a US$ 191,8 milhões. A diminuição dos desembolsos 

e de emissão das notas em relação ao ano anterior foi decorrente 

do atraso da aprovação do orçamento do programa.

Proger Exportação

O Proger é um programa do Governo Federal de incentivo ao pequeno

e médio empresário, que utiliza recursos do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT). O programa financia a produção nacional 

de bens na fase pré-embarque e as atividades diretamente envolvidas

com a exportação das micro e pequenas empresas com faturamento

bruto anual de até R$ 5 milhões. Em 2006, o volume dessas operações

chegou a R$ 6,7 milhões.

Veja mais sobre o FAT na página 75.

Câmbio Importação

O BB aumentou sua participação no mercado de câmbio importação

de 22,3% em 2005 para 23,9% em 2006, mantendo sua liderança 

no segmento.

Financiamento às Importações (Finimp) 

A operações de financiamento à importação somaram US$ 4,8 bilhões

em 2006. Esse número representa uma variação positiva de 75% 

se comparado com o mesmo período de 2005. 

Operações de pré-pagamento

Em 2006, o Banco desembolsou US$ 1,1 bilhão em operações de pré-

pagamento de exportações, o que representa um aumento de 113%

na comparação com os US$ 535,7 milhões do ano anterior. Os setores

que mais se destacaram como tomadores do produto foram 

os de papel e celulose, agronegócios, o sucroalcooleiro, carnes 

e aves, e mineração e siderurgia. 

Consultoria em Negócios Internacionais

A Consultoria em Negócios Internacionais é uma ferramenta 

de apoio à inserção de empresas no mercado internacional. 

O serviço oferece assessoria técnica e operacional sobre negócios

internacionais, apontando oportunidades e alternativas de negócios

para empresas que atuem ou queiram atuar no comércio exterior.

Além de orientação sobre operações e procedimentos da área, 

a consultoria identifica pacotes de serviços que combinam forneci-

mento de informações atualizadas sobre comércio exterior e treina-

mento especializado. Em 2006, o Banco prestou serviços de consul-

toria a cerca de 1,1 mil empresas. 

Proex Financiamento 2005 2006 Variação (%)

Vol. Desembolsado (US$ milhões) 429,1 382,8 -10,8

Empresas Atendidas 452 337 -25,4

   Quantidade de operações 1.746 1.391 -20,3

Proex Equalização 2005 2006 Variação (%)

Emissão de títulos (US$ milhões) 231,5 191,8 -17,1

Empresas Atendidas 32 32 -

Quantidade de operações 1.710 1.716 0,3

Finimp 2005 2006 Variação (%)

Valor (US$ milhões) 2.767,4 4.843,8 75

Câmbio  Importação 2005 2006 Variação (%)

Volume contratado (US$ milhões) 15.888,4 20.672,0 30,1

Participação (%) 22,3 23,9 -
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Programa de Geração de Negócios Internacionais (PGNI)

O Programa de Geração de Negócios Internacionais (PGNI) foi desen-

volvido para promover a inserção e a permanência competitiva de

empresas, principalmente micro e pequenas no mercado interna-

cional. Em 2006, o programa atendeu a 1,9 mil empresas.

Treinamento em Negócios Internacionais

Os treinamentos oferecidos pelo Banco do Brasil têm por objetivo pro-

porcionar conhecimentos de comércio exterior e câmbio aos

empresários, profissionais, estudantes e interessados em operações

no mercado externo. O conteúdo engloba temas como exportação,

práticas cambiais, drawback, carta de crédito e importação. Os cur-

sos são ministrados por instrutores do Banco do com expertise

na área internacional e podem acontecer nas dependências do BB 

ou na própria empresa interessada. Em 2006, o Banco do Brasil

treinou 10,6 mil empresários em câmbio e comércio exterior.

Assinatura Digital em Contratos de Câmbio

O Banco do Brasil lançou em outubro de 2005 a assinatura digital 

em contratos de câmbio, que tem como objetivo oferecer maior agili-

dade e redução de custos na contratação de câmbio. Em 2006, foram

assinados 11,4 mil contratos, que representaram volume de US$ 2,4

bilhões. O BB é o único banco no País a oferecer a contratação 

de câmbio 100% automatizada pela Internet para o segmento 

de exportações. A assinatura digital pode ser usada, também, 

nas contratações pela mesa de câmbio.

5.2 Canais de Relacionamento Comércio Exterior

O Banco do Brasil atua no segmento de Comércio Exterior apoiando

clientes de qualquer porte em operações de exportação e impor-

tação. Para garantir assessoria técnica e negocial às redes Atacado,

Varejo e Governo, incluindo treinamento, o BB disponibiliza 18 gerên-

.

cias regionais de apoio ao comércio exterior. Essas gerências atuam

na identificação de oportunidades, na assessoria técnica especiali -

zada e no processamento centralizado dos serviços de câmbio 

e comércio exterior. 

Além das gerências, o BB oferece um ambiente virtual de relaciona-

mento com o público do nicho de comércio exterior: a Sala 

de Negócios Internacionais. A Sala é um canal de distribuição on-line

de informações, produtos e serviços de câmbio e comércio exterior

disponibilizado no Portal BB.

Conheça a Sala de Negócios no Portal BB: www.bb.com.br/internacional.

As operações de financiamento à exportação na modalidade

ACC/ACE Automático e Câmbio Pronto On-line, disponíveis na Sala 

de Negócios Internacionais, acumularam um volume de US$ 2,5 bi -

lhões, com 94,8 mil operações em 2006. 

Balcão de Comércio Exterior

O Balcão de Comércio Exterior é uma solução, em meio eletrônico, cri-

ada pelo Banco do Brasil para simplificar e dinamizar as exportações,

principalmente de micro e pequenas empresas. O canal agrega infor-

mações, serviços, produtos e transações para todas as etapas 

da exportação.

O Balcão funciona como uma bolsa de negócios: divulga produtos, pro -

picia um canal de comunicação entre exportador e importador e facilita

Atacado

Varejo
Governo

Gerência Regional de

Apoio ao Comércio

Exterior

Câmbio na Internet 2005 2006 Variação (%)

Volume contratado (US$ milhões) 2.285,6 2.497,8 9,3

Número operações 91.228 94.771 3,9

Treinamento em Negócios
Internacionais – Campinas
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a emissão de documentos. Parcerias com empresas de logística integra-

da permitem, ainda, congregar, em um mesmo ambiente, pesquisa 

de informações cadastrais e soluções para entrega dos produtos. 

Conheça o Balcão Comércio Exterior no Portal BB: www.bb.com.br/comex.

As exportações são realizadas com base na legislação do câmbio

simplificado com limite de US$ 20 mil por operação. Em 2006, o BB

concentrou esforços na melhoria da infra-estrutura dessa solução. 

Ao final do ano, havia 6,4 mil exportadores e 2,8 mil importadores

aptos a operar pelo Balcão.

6 - Mercado Exterior 

Em 2006, o Banco do Brasil completou 65 anos de presença no exte-

rior. A Instituição, que tem a maior capilaridade no mercado interna-

cional entre os bancos brasileiros, está estrategicamente presente em

22 países, com uma rede de 16 agências, dez subagências, dez

unidades de negócios e escritórios de representação, além de cinco

subsidiárias. 

No exterior, o Banco atua para viabilizar negócios com o Brasil, medi-

ante apoio às empresas brasileiras na realização de operações 

de comércio exterior e na conquista de novos mercados, relaciona-

mento com instituições financeiras internacionais e atuação no merca-

do de capitais. Além disso, é o Banco do Brasileiro no Japão, 

nos Estados Unidos, em Portugal e em outros países, prestando

serviços bancários específicos para cada mercado.

Veja mais detalhes sobre Comércio Exterior na página 84 e sobre Mercado 

de Capitais Internacional na página 96.

O modelo de atendimento do BB no exterior baseia-se em sua rede

própria de agências e em uma rede complementar de bancos corres -

pondentes. Até o final de 2006, essa rede complementar era formada

por 1,5 mil instituições financeiras, presentes em 147 países. 

Na Europa, o BB está presente nos principais centros financeiros 

e atua com foco na captação de recursos e na realização de negócios,

visando prioritariamente o financiamento do comércio exterior

brasileiro e o atendimento aos clientes com vínculo com o Brasil. 

Em Portugal, com a inauguração das subagências de Porto 

e de Parque das Nações, o Banco passou a contar com quatro

unidades, estrategicamente localizadas em áreas de grande concen-

tração de brasileiros, com atuação voltada para o varejo.

No território africano, o BB conta com um escritório em Luanda (Angola)

para dar suporte aos negócios do Brasil no continente e viabilizar 

a abertura de novos mercados para as exportações brasileiras.

Na Ásia, o BB concentrou esforços no Japão e na China. No Japão, 

o Banco continua direcionando sua atuação para o atendimento 

à comunidade brasileira residente naquele país. Na China, o BB man-

tém escritórios de representação nas praças de Hong Kong e Xangai. 

Na América do Norte, o Banco conta com estruturas especializadas

no atendimento a empresas e instituições financeiras (BB Nova

Iorque), e no atendimento a pessoas físicas e Private Banking (BB

Miami). Além disso, o Banco do Brasil Securities LLC, cujas atividades

tiveram início em 2005, oferece suporte para empresas brasileiras 

no mercado de capitais norte-americano. No México, o escritório 

de representação trabalha no apoio a empresas brasileiras e mexi-

canas na viabilização de negócios de comércio exterior.

Na América Latina, o foco de atuação é o segmento empresarial, volta-

do para o apoio ao comércio exterior e aos investimentos brasileiros no

mercado internacional.

Ao longo de 2006 o BB firmou parcerias que ampliaram sua atuação no

mercado externo. Entre elas, merece destaque a iniciativa que viabilizou

remessas de recursos de pessoas físicas oriundas da Espanha e Itália

para o Brasil; bem como o compartilhamento de terminais de auto-

atendimento no Japão; a cooperação e o financiamento de projetos rela-

cionados a negócios no mercado de créditos de carbono; 

e os acordos para mitigação de risco por meio de emissão de contra-

garantias em transações de comércio exterior com bancos em países

localizados na África, Ásia, América Latina e Oriente Médio, entre outros.

GRI

2.2
2.5
2.7

.

Agência Banco do Brasil em Tóquio
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Rede de Distribuição Internacional

• Assunção - Paraguai
• Buenos Aires - Argentina
• Cidade do Leste - Paraguai
• Frankfurt - Alemanha
• Grand Cayman - Ilhas Cayman
• La Paz - Bolívia
• Lisboa - Portugal
• Londres - Reino Unido
• Madri - Espanha
• Miami - EUA
• Milão - Itália
• Nova Iorque - EUA
• Panamá - Panamá
• Paris - França
• Santiago - Chile
• Tóquio - Japão

• Cascais - Portugal
• Gifu - Japão
• Gunma - Japão*
• Hamamatsu - Japão*
• Ibaraki - Japão
• Nagano - Japão 
• Nagóia - Japão*
• Parque das Nações - Portugal
• Porto - Portugal
• Santa Cruz de La Sierra - Bolívia

• Caracas - Venezuela
• Cidade do Mexico - México
• Hong Kong - China
• Lima - Peru
• Luanda - Angola
• Roma - Itália
• Xangai - China
• Washington - EUA
• Seul - Coréia do Sul **
• Dubai - Emirados Árabes Unidos **

• Bamb Brasilian American Merchant
Bank - Grand Cayman - Ilhas
Cayman

• Banco do Brasil AG - Viena - Áustria
• Banco do Brasil Securities LLC -

Nova Iorque - EUA
• BB Leasing Company Ltd. - Grand

Cayman - Ilhas Cayman
• BB Securities Ltd. - Londres - Reino

Unido

* Dependências em processo de transformação para Agência
** Dependências em processo de instalação
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7 - Mercado de Capitais 

7.1 Mercado de Capitais Doméstico

No mercado de capitais doméstico, o Banco do Brasil, por meio do BB

Banco de Investimentos S.A., oferece soluções completas às empre-

sas brasileiras, integrando os produtos e serviços de mercado de ca -

pitais a sua atuação comercial, a partir do conhecimento das necessi-

dades desses clientes.

Em 2006, o BB Investimentos terminou o ano como líder do ranking

Anbid de renda fixa, principal instrumento de mensuração do desem-

penho dos bancos de investimento. No ano, o BB Investimentos coor-

denou 18 operações, totalizando uma participação de R$ 7,1 bilhões.

Foram três de notas promissórias  e 15 de debêntures, entre elas 

a da Telemar Norte Leste, cuja emissão foi a maior dentre as empre-

sas não-financeiras em todos os tempos no País.  

Em renda variável, o BB Investimentos liderou a oferta pública

secundária de ações do Banco do Brasil, a maior oferta de ações 

de uma instituição financeira brasileira. Precificadas a R$ 43,50, 

as ações do BB perfizeram um montante de R$ 2,3 bilhões. 

Veja mais sobre a Oferta Pública Secundária de Ações do BB na página 18 

do Relatório de Análise e Desempenho.

O BB Investimentos também atuou nas ofertas públicas de ações 

das empresas Duratex e TAM e continua coordenando a oferta 

de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac) para 

a Prefeitura de São Paulo, tendo realizado o 4º leilão em maio.  

Outro ponto de destaque foi o forte crescimento dos instrumentos 

de securitização, como os Fundos de Direitos Creditórios (FIDC). O BB

coordenou três operações de FIDC no período: Sabesp, Grupo Brasil

e Cobra Tecnologia. 

O BB encerrou o ano em 4º lugar no total de ativos custodiados, com

volume de R$ 224 bilhões, tendo entre seus clientes fundos de pen-

são, seguradoras, administradoras de ativos e empresas Corporate.

GRI

2.2
2.7

Fachada da Bo ves  pa 

no dia da ade são do BB

ao Novo Mercado
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8 - Administração de Recursos de Terceiros 

A BB DTVM recebeu da Moody’s a classificação de MQ1, a nota má -

xi ma do rating de excelência de gestor de investimentos em 2006.

Com mais de R$ 182,7 bilhões de recursos administrados de ter-

ceiros (crescimento de 19,7% no ano) e 19,1% de participação  

de mercado, a BB DTVM é a maior administradora de recursos de ter-

ceiros da América Latina, contemplando todo o segmento de clientes

do Banco do Brasil.

No exercício, o portfolio de fundos de investimento do BB, cujos ativos

são administrados pela BB DTVM, foi revisto de forma a proporcionar

maior flexibilidade aos investidores. O resultado foi a criação de novos

produtos, como os fundos BB Regime Próprio Arrojado, BB Renda Fixa

LP 10 Mil e o BB Ações Multisetorial. Além disso, a BB DTVM lançou

sete novos fundos destinados a investidores Estilo e Private. 

Por seu bom desempenho, a BB DTVM conquistou o primeiro lugar 

na categoria Melhor Gestora do Guia Exame – Os Melhores Fundos 

de Investimento 2006, atribuído pelo Centro de Estudos em Finanças

da FGV/SP. Os 16 fundos da Distribuidora que foram premiados repre-

sentam R$ 31,2 bilhões em recursos administrados. 

Dez/05 Part. (%) Dez/06 Part. (%) Variação (%)

Investidor Institucional 62.952 41,0 76.925 42,1 22,2

Pessoa Física 47.916 31,2 55.119 30,2 15,0

Governo 20.905 13,6 26.928 14,7 28,8

Pessoa Jurídica 13.638 8,9 17.837 9,8 30,8

Investidor Estrangeiro 8.056 5,2 5.873 3,2 (27,1)

Outros 41 0,0 - - (100,0)

Total 153.508 100,0 182.683 100,0 19,0

Fundos de Investimento e Carteiras Administradas por Clientes (R$ milhões)

GRI

2.2
2.7

7.2 Mercado de Capitais Internacional

No mercado de capitais internacional, por meio da BB Securities, 

a atuação do BB foi marcada por importantes emissões de empresas

brasileiras. Dentre elas, a participação na emissão de Eurobônus 

da Companhia Vale do Rio Doce e a do BNParibas, além da emissão

de bônus perpétuos do BB.

O Banco do Brasil, por intermédio da BB Securities, atuou como Co-

Manager na operação de captação de recursos, via emissão   

de Eurobônus para a Companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores

empresas de mineração e metais do mundo. Com valor de US$ 3,8 

bilhões, a operação foi realizada em duas tranches, com vencimentos

em 2017 e 2036, nos valores de US$ 1,3 bilhão e US$ 2,5 bilhões. 

A operação foi a maior colocação de dívida por uma empresa latino-

americana no mercado internacional de capitais em todos os tempos.

Os recursos captados destinam-se ao refinanciamento de parte 

do empréstimo-ponte contratado para financiar a aquisição da empre-

sa canadense Inco Limited.

No caso do BNP Paribas, a BB Securities atuou como Co-Lead

Manager na operação de captação de recursos, emitindo Eurobônus

no mercado de capitais internacional. Os títulos, denominados 

em reais, foram emitidos pela matriz francesa do banco, no montante

de R$ 50 milhões, com prazo de dois anos.

Por meio da emissão de US$ 500 milhões em bônus perpétuos, 

o Banco do Brasil realizou, em janeiro de 2006, uma captação de

recursos no exterior. A operação, que teve cupom de 7,95% a.a., regis -

trou a menor taxa paga por um emissor brasileiro em títulos da espécie.

Os Bônus Perpétuos do Banco do Brasil S.A. foram os primeiros títulos

emitidos no mercado internacional de capitais autorizados pelo Banco

Central do Brasil a integrar o patrimônio de referência do Banco 

na qualidade de instrumento híbrido de capital e dívida. Pelo sucesso

da operação, o Banco do Brasil recebeu a premiação Latin Finance

Banks of  the Year 2006, na categoria Financial Issuer – Best Institution,

da revista Latin Finance.

Veja mais sobre prêmios do BB em 2006 na página 158.

BB_RA_96-fim :Layout 1  3/29/07  3:17 PM  Page 96



Montagem_acet_silk:Layout 1  3/30/07  11:55 AM  Page 7



Perspectiva Processos Internos

BB_RA_96-fim :Layout 1  3/29/07  3:17 PM  Page 98



100
Relatório Anual Banco do Brasil 2006

101
Relatório Anual Banco do Brasil 2006

A estabilização monetária teve, como uma de

suas conseqüências, o poder de despertar 

as empresas para a possibilidade de projetar 

o crescimento econômico por prazos mais longos. Diante

dessa nova realidade, e somando-se a ela o novo 

ambiente global de competição, as empresas 

se conscientizaram da necessidade de identificar fontes

de capitalização para enfrentar esses desafios. 

O acesso ao mercado de capitais tornou-se um objetivo.

Percebeu-se então que os agentes investidores de 

mercado estão dispostos a oferecer capital a custos 

mais baixos àquelas empresas com um sistema 

de Governança que funciona alinhado com as melhores

práticas. Essa disposição baseia-se em duas 

percepções: a primeiraé a de que empresas com essas

práticas são, de uma forma geral, mais bem geridas; 

e a segunda é a de que essas práticas levam as empresas

a padrões de comportamento que respeitam os direitos

de todas as partes. 

Assim, nestes últimos anos, houve uma evolução 

significativa nesse ambiente de negócios, e várias foram

as iniciativas de aperfeiçoamento das práticas. Entre

elas, a mais importante foi a criação do Novo Mercado 

da Bolsa de Valores de São Paulo. Isso possibilitou

destacar e evidenciar o quanto realmente os agentes

financiadores estão preparados para reconhecer

e pagar por essa postura empresarial.

Perspectiva Processos Internos

1 - Políticas Gerais

Criar valor para os seus clientes, acionistas, funcionários, governo 

e sociedade, no âmbito de suas competências, são princípios que

norteiam a atuação do Banco do Brasil. Nesse sentido, o BB dispõe

de políticas de ética empresarial e responsabilidade socioambien-

tal, bem como de orientações sobre os escopos organizacional,

negocial e de participação societária que balizam suas práticas

administrativas e negociais.

José Guimarães Monforte, 

Presidente do Instituto Brasileiro de

Governança Corporativa (IBGC).

Processo 

de cobrança 

e recuperação

de crédito

Integração 

da gestão 

de risco

Processos

racionalizados e

automatizados

Controle 

e compliance

Tecnologia, logís-

tica e segurança

bancária

Processo 

de crédito

Soluções integradas

com disponibilidade,

conveniência e segu-

rança nos canais“

”

1 É o indicador de risco de crédito que sinaliza o perfil qualitativo da carteira de crédito, num determinado período (média dos últimos 6 meses de 2006),
conforme Resolução 2.682/99, do Conselho Monetário Nacional (CMN).
2 Transações realizadas em canais não-tradicionais (Terminal de Auto Atendimento – TAA; Gerenciador Financeiro; Auto Atendimento Setor Público; URA;
Wap; Palm; Correspondente Bancário; DBT) em relação ao total de transações efetuadas.

Indicador Metas 2006 Desempenho 2006

Índice de Qualidade da carteira 

de Crédito – IQC 1

% de transações de auto-atendimento x 

total de transações 2

% de dependências externas com 

Plano Anual de Conformidade implementado

Manutenção do índice de disponibilidade 

do auto-atendimento BB Internet

91%

88%

100%

99%

90,76%

90%

100%

100%

GRI

4.8
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A ética e o respeito são práticas do Banco do Brasil nas relações

com funcionários, colaboradores, fornecedores, parceiros, clientes,

credores, acionistas, concorrentes, governo, comunidade e meio

ambiente. Dessa forma, o Conglomerado BB adota modelo próprio

de gestão da responsabilidade socioambiental à altura da corpo-

ração e dos desafios do País nas relações com o governo, o merca-

do e a sociedade. 

Em seu escopo organizacional, o BB define suas estruturas e seus

processos observando as finalidades da Organização, as mudanças

do ambiente social e negocial e os impactos socioambientais de sua

atuação. Ainda nessa perspectiva, o Banco adota princípios explícitos

e conservadores de gestão de riscos, norteando sua atuação empre-

sarial por planos e orçamento corporativos, balizados pela estratégia

de longo prazo do Conglomerado e adotando modelo de gestão com-

partilhada e colegiada, em todos os níveis organizacionais. 

No âmbito negocial, o BB busca negócios pelo seu potencial de geração

de resultados para a Empresa e seus acionistas, sob a forma de lucros

e participação no mercado e, para a sociedade, sob a forma de inclusão

social, geração de trabalho e renda e respeito ao meio ambiente, con-

siderando o retorno sobre o investimento, o risco, a remuneração ade-

quada pelo serviço prestado e os interesses da sociedade. 

Em conformidade com suas políticas internas, o BB não detém parti -

cipação permanente em empresas cujas atividades não guardem

afinidade direta com o seu negócio. Além disso, não adquire partici-

pação em empresas que infrinjam os preceitos relativos aos direitos

humanos, ao trabalho e à preservação ambiental. 

A fim de garantir a qualidade dos produtos e serviços e aprimorar  

a rede de distribuição, comunicação e gestão de marcas, o BB esta -

belece direcionamentos mercadológicos para proporcionar soluções

que fortalecem a competitividade do Conglomerado e suas marcas

em serviços, tarifas, canais e formas de contato com clientes.

Em relação ao controle, à conformidade, ao retorno, ao risco, à segurança

e à liquidez, o Banco adota direcionamentos operacionais que visam  

a uma conduta empresarial ética, responsável, eficiente e sustentável,

buscando excelência e mobilizando a Organização para manter 

e expandir relacionamentos valorizados por seus públicos de interesse.

Além das Políticas Gerais, os processos internos no Banco do Brasil

são orientados por diversas Políticas Específicas, como para Riscos

de Mercado e de Liquidez; Utilização de Instrumentos Financeiros

Derivativos; Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro; Divulgação

de Ato ou Fato Relevante do Banco do Brasil; Negociação com Valores

Mobiliários de Emissão do Banco do Brasil; Crédito e Risco de Crédito;

Políticas de Identificação de Clientes;  Gestão da Continuidade 

de Negócios; Risco Operacional; Políticas de Relacionamento 

do Banco com Fornecedores; e Segurança da Informação.

2 - Gestão de Riscos

Os riscos de mercado, liquidez, crédito e operacional são geridos pelo

Banco do Brasil de acordo com as melhores práticas adotadas 

no mercado mundial, garantindo adequada segregação de funções 

e eficiência à gestão dos riscos. 

O gerenciamento é feito fora das unidades de negócios, cabendo 

ao Comitê de Risco Global (CRG) – um fórum composto pelo Conselho

Diretor, diretores e executivos de diversas áreas – a definição 

das estratégias de gestão nessa matéria, seja do Banco ou de suas

subsidiárias integrais. Entre as propostas aprovadas pelo CRG 

em 2006, merecem destaque: 

• Estabelecimento de prerrogativas para a gestão do processo 

de implantação de Basiléia II no BB;

• Aprovação do modelo de VaR (Value at Risk) de crédito;

• Revisão do limite global de perdas operacionais;

• Revisão do limite dos canais de auto-atendimento;

• Instituição de indicadores-chave de risco vinculados ao processo 

de gestão da jornada de trabalho na rede de agências do Banco;

• Definição de curvas de oportunidade corporativas;

• Definição de estratégia e limites de risco de carteira de títulos privados;

• Definição de limites para a atividade de formador de mercado 

da emissão do BNDESPar;

• Revisão de limites: carteira referencial da tesouraria doméstica,

operações expostas ao risco de taxa prefixada de juros, trading

doméstico, dealer e dependências no exterior (BB Nova Iorque,

Miami, Londres e BB Securities).

No que se refere ao Novo Acordo de Capitais – Basiléia II, o Banco

vem se preparando para a adoção de modelos internos de avaliação

dos riscos para cálculo da exigência de capital. No exercício, foi con-

cluída a implementação dos modelos de risco baseados 

na Freqüência Esperada de Inadimplência (FEI) ou Probabilidade 

de Default (PD). 

Por meio da utilização de modelos internos para mensuração de riscos,

o Banco do Brasil incorporou o conceito de capital econômico em seus

processos internos de gestão de riscos. A tabela abaixo apresenta 

GRI

4.11

GRI

4.9
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a exigência de capital de acordo com os critérios vigentes (Capital

Regulatório) e o consumo de capital baseado em modelos internos:

2.1 Risco de Crédito 

O Banco do Brasil investe no aperfeiçoamento contínuo do processo 

e das práticas de controle e gestão do risco de crédito, em consonân-

cia com os referenciais internacionais de mercado e com o Novo

Acordo de Capitais.  Orientado à adoção de abordagens baseadas

em classificações internas, o BB conta com modelos proprietários

para atender aos requisitos exigidos por Basiléia II.

Em 2006, já se encontravam em implementação, no Banco, ações para

aprimoramento e adequação das práticas às exigências do Novo

Acordo. Além disso, a Empresa promoveu constante monitoramento

dos regulamentos existentes.

Para alinhar-se às melhores práticas de gestão do risco de crédito 

e otimizar a eficiência na gestão de seu capital econômico, o BB uti-

liza métricas de risco e retorno como instrumentos de disseminação

da cultura na Instituição, presentes em todo o seu processo de crédito.

O atual estágio de TI empregado no processo de gestão permite 

a realização de estudos de impacto e simulações de cálculo do capi-

tal regulatório na visão de Basiléia e a mensuração do seu capital

econômico. Em 2006, investiu-se no aprimoramento de soluções tec-

nológicas para atendimento de visões específicas da carteira exposta

a risco de crédito.

Adicionalmente, houve a revisão do modelo de VaR de crédito e imple-

mentação de metodologia para mensurar concentração em portfolio,

bem como o redesenho das políticas de crédito e o aprimoramento

dos sistemas de informação que suportam a mensuração e gestão 

do risco de crédito no exercício.

2.2 Risco Operacional 

O gerenciamento do risco operacional no BB, em consonância com 

o Novo Acordo de Basiléia e com as regulamentações brasileiras, tem

por objetivo identificar e avaliar os riscos, suas causas e conseqüên-

*Trading Book

cias financeiras, a partir de quatro fatores: processos, pessoas, sis-

temas e eventos externos. Nesse sentido, a metodologia adotada pelo

BB permite associar as perdas operacionais às suas causas, materia -

lizadas nos fatores de riscos. 

Para implementação de Basiléia II, o Banco definiu ações envolvendo

todas as áreas, no intuito de adequar-se aos requisitos mínimos 

do Novo Acordo. Como exemplo, destacam-se a ampliação da base

de dados de perdas operacionais e a melhoria do ambiente de negó-

cios com a implementação de diversos indicadores-chave de risco.

Com o propósito de cumprir a Resolução CMN 3.380/2006, que deter-

mina a implementação de estrutura de gerenciamento do risco opera-

cional, o Conselho de Administração do BB indicou, em 2006, o Diretor

de Gestão de Riscos como responsável pelo gerenciamento do risco

operacional e definiu ações específicas para atender aos dispositivos

da referida resolução.

No exercício, o Banco participou de um estudo de impacto para risco

operacional, conduzido pelo Banco Central (Bacen). Nesse trabalho,

foi solicitada estimativa de capital a ser alocado considerando três

diferentes abordagens: indicador básico; padronizada alternativa; 

e padronizada alternativa 2. As duas primeiras abordagens são dire-

tamente adaptadas aos padrões da Basiléia e a última consiste em

modelo diferenciado proposto pelo Bacen. O gráfico ao lado demons -

tra a exigência de capital para risco operacional em relação à abor-

dagem do indicador básico. 

Prioritariamente, o BB desenvolve um modelo próprio de mensuração

avançada, aderente à Basiléia II. Além de possibilitar uma melhor ade-

quação da exigência de capital para este risco, o modelo será mais

coerente à estrutura interna do Banco.

2.3 Risco de Mercado

A gestão dos riscos de mercado no Banco do Brasil orienta-se por

análises de cenários. Nesse sentido, o BB segrega as operações co -

mer ciais e de tesouraria das operações de trading, com limites 

e estratégias próprias. 

O BB utiliza metodologias estatísticas e de simulação para mensurar

os riscos de mercado e liquidez das suas posições, como o Valor 

em Risco (VaR); sensibilidades (mudança paralela e torção das curvas

de fatores de risco) e análise de estresse.

O VaR é uma medida da perda máxima esperada em valores mo -

netários, sob condições normais de mercado, em um horizonte 

de tempo determinado, com um nível escolhido de probabilidade. 

48

100

46

Indicador 
Básico

Padronizada
Alternativa

Padronizada
Alternativa 2

Exigência de Capital para

Risco Operacional (%)

Dez/06 (R$ milhões) Exigência de Consumo de Capital
Capital Atual Modelo Interno

Crédito 19.129 3.585

Mercado * 439 1.920*

Operacional 0 1.069

Total 19.569 6.574
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No BB, o VaR é medido pela metodologia de simulação histórica, com

probabilidade de 95%, para o período de um dia.

A metodologia de simulação histórica utiliza as mudanças observadas

nas taxas de juros, índices de mercado, taxas de câmbio, ações 

e commodities, configurando-se, para o mercado brasileiro, em um

modelo mais apropriado de mensuração de risco de instrumentos 

e carteiras. Essa metodologia é validada periodicamente por processo

de backtesting, que consiste na comparação da distribuição dos valo -

res calculados com os resultados financeiros efetivamente ocorridos.

Com vistas a determinar a sensibilidade do capital do Banco em

relação aos impactos de movimentos extremos de mercado, são rea -

lizados testes de cenários de estresse.  Esses cenários são construí-

dos a partir de elevados choques de mercado, baseados em situ-

ações de crise financeira passadas ou cenários econômico-finan-

ceiros projetados. 

2.4 Risco de Liquidez

O Banco do Brasil mantém níveis de liquidez adequados, resultado 

da sua ampla e diversificada base de depositantes, da qualidade 

dos seus ativos e de um rigoroso controle do risco de liquidez.

O método utilizado na mensuração do risco de liquidez é periodicamente

revisto e avaliado mediante testes de qualidade e de precisão 

(backtesting) por área distinta da responsável pela gestão. Além disso,

inclui testes de estresse capazes de prever o comportamento da li -

quidez do Banco do Brasil em situações de anormalidade.

Os instrumentos de gestão adotados são as projeções de liquidez 

de curto, médio e longo prazo, os limites de risco e o Plano 

de Contingência de Liquidez. Por sua vez, os limites de risco de li quidez

são a Reserva Mínima de Liquidez e o Indicador de Dis ponibilidade 

de Recursos Livres (DRL), estabelecidos pelo Comitê de Risco Global.

A Reserva Mínima de Liquidez é o nível mínimo de caixa a ser mantido

pelo Banco, compatível com a exposição ao risco decorrente das carac -

terísticas dos seus ativos e passivos e das condições de mercado. 

Essa reserva é utilizada como parâmetro para identificação de crise 

de liquidez e acionamento do Plano de Contingência de Liquidez.

O DRL é um indicador de liquidez que visa a assegurar o equilíbrio

entre a captação e aplicação de recursos da carteira comercial,

bem como garantir a geração de recursos estruturais para o finan-

ciamento da liquidez. O novo limite do DRL orientou a elaboração 

do orçamento para 2006 de acordo com as metas estabelecidas

pelo Conselho de Administração. 

2.5 Risco de Mercado e Liquidez de Fundos de Investimento

Entre os principais clientes do BB, para gerenciamento do risco 

de mercado de recursos de terceiros, estão a BB DTVM, a Diretoria 

de Mercado de Capitais, a Unidade Alta Renda, a Previ, a Aliança 

do Brasil, a Brasilcap, a Brasilprev e a Brasilsaúde.

No exercício de 2006, merecem destaque, nesse âmbito, a aprovação

do Subcomitê de Risco da BB DTVM, com alçada para definição 

de limites de risco para os fundos geridos pela BB DTVM; a partici-

pação no processo de due diligence de administradoras de recursos

de terceiros; a aplicação de testes de aderência para o modelo 

de VaR em vigor; a revisão do modelo de classificação de risco 

dos fundos de Varejo; o atendimento da meta para Certificação Legal

de Investimentos da ANDIMA; o desenvolvimento dos projetos

“Indicadores de Performance Ajustada ao Risco” e “Otimização”; 

e a conclusão dos projetos “Cenário de Estresse”, “Gestão de Ativos

e Passivos” e  “Prêmio de Risco de Crédito”.

3 - Cobrança e Recuperação de Créditos

Em 2006, o Banco do Brasil intensificou medidas focadas no portfolio

de operações baixadas em perdas. Desse modo, atingiu uma

performan ce histórica de recuperação no valor de R$ 1,2 bilhão. 

Diferentemente da tendência de alta da inadimplência verificada 

no mercado financeiro, de dezembro de 2005 a dezembro de 2006, 

a participação das operações com mais de 60 dias de atraso 

na carteira do BB diminuiu de 4% para 2,9%. Nas operações com

mais de 90 dias de atraso, a redução foi de 90 pontos base, saindo 

de 3,4% para 2,5%.

Para melhorar a adimplência, o BB implementou novas soluções 

tecnológicas que permitiram mudança da cobrança com “visão produ-

to” para cobrança com foco na “visão cliente”, com definição de estraté-

gias voltadas para o perfil de cada cliente, e treinou 2,9 mil funcionários

no curso de cobrança e recuperação de créditos de varejo. 

Além disso, o Banco implantou novo processo de cobrança de créditos

de varejo, por meio de contratação de empresas especializadas e con-

tratou sociedades de advogados especializadas em cobrança judicial

de operações inadimplidas. Vale, ainda, mencionar a adequação das

normas de cobrança e recuperação de créditos às exigências 

do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/1990, em consonância

com a decisão proferida pelo STF no julgamento da Adin 2591. 

A implementação do novo modelo de terceirização de cobrança 

extrajudicial proporcionou maior rigor na contratação e manutenção 
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de empresas, avaliação sistemática de desempenho, simplificação

operacional mediante automatização integral do processo 

e maior economicidade com a redução de impacto nas estruturas

dos intervenientes.

4 - Redução de Custos

O controle das despesas administrativas continuou sendo meta 

em 2006. O esforço da Rede Varejo resultou numa economia de R$ 64

milhões em relação aos valores previstos, o que ocorreu sem prejudicar

a expansão da rede de atendimento, que inaugurou 309 novos pontos.

O índice de eficiência, que mede o percentual das receitas opera-

cionais consumidas pelas despesas administrativas, chegou a 47,5%,

contra 48,1% em 2005. 

Já o índice de cobertura das despesas de pessoal com as receitas 

de prestação de serviços atingiu a marca de 112,9%, crescimento 

de 1.057 pontos percentuais sobre o ano passado. 

Ainda na busca pela eficiência operacional, a Central de Atendimento

BB (CABB) teve papel relevante no atendimento aos clientes da Rede

Varejo. Por meio da CABB, foram realizadas uma média de 13,7 

milhões de transações por mês, perfazendo um total de R$ 851 

milhões em negócios. Além disso, a Central apresentou-se como 

um excelente instrumento de cobrança de dívidas: seu trabalho resul-

tou na recuperação de crédito de R$ 677 milhões.

Entre as medidas adotadas pelo Banco em 2006, destaca-se a cri-

ação da Unidade Suporte Operacional (USO). Essa Unidade tem por

objetivos buscar sinergia e otimização de processos para a melhoria

do índice de eficiência operacional; automatizar e padronizar proce -

dimentos, para otimizar o atendimento aos clientes, desonerando 

a rede de atendimento para a realização de negócios; e aproximar 

o BB das práticas da concorrência.

Ainda no sentido de reduzir despesas, o BB consolidou em 2006 

o custeio baseado em atividades (ABC). Essa metodologia será utiliza-

da como instrumento gerencial para a otimização de processos 

e o consumo de recursos. 

A implementação do uso de softwares livres foi outra iniciativa para

reduzir custos. A solução trouxe para o BB vantagens como a inde-

pendência de fornecedores; segurança; estabilidade e, principal-

mente, baixo custo. Com a adoção desses softwares, estima-se uma

economia de R$ 80 milhões para os próximos anos. 

Veja mais sobre software livre e tecnologia na página 110.

Em outra frente, o BB atua por meio de programas para racionalizar 

o uso de água, energia elétrica e impressão. Além disso, o BB estimu-

lou seus clientes a utilizarem canais com menor custo por transação,

o que proporcionou economia de R$ 528 milhões em 2006. Lançada

em agosto, a campanha de incentivo à utilização da função débito teve

como objetivo reduzir as operações de saques em agências e termi-

nais de auto-atendimento.

A gestão de despesas e recursos de telecomunicações faz parte 

de um projeto que tem em seu sistema de bilhetagem – o Billing – 

sua principal ferramenta. O Billing permite realizar a conferência deta -

lhada das faturas emitidas pelas operadoras de telefonia entre 2002 

e 2005. Os R$ 7 milhões investidos no projeto foram recuperados 

em apenas seis meses. Graças ao Billing, o Banco  já eco  no mizou 

R$ 21,5 milhões. 

5 - Controles Internos

Durante o ano de 2006, o BB continuou investindo no aprimoramento

de controles, na promoção da conformidade e no desenvolvimento 

da cultura de compliance na Organização, no País e no exterior.

Utilizando as diretrizes do  Committee of  Sponsoring Organizations of

the Treadway Comission (Coso), e os domínios do Control Objectives

for Information and Related Tecnology (Cobit), foram estruturados 

e aplicados métodos de análise de processos, com foco na identifi-

cação de riscos, fragilidades e controles, e na implementação 

de ações de melhoria para mitigar os riscos identificados, inclusive 

em processos de tecnologia.

Seguindo as práticas adotadas internacionalmente, a avaliação 

da gestão do ambiente de controle nas unidades estratégicas, na rede

de dependências, no País e no exterior, é realizada em três etapas. 

No nível estratégico, a atividade é aplicada por meio de auto-avaliação

“Self-Assessment”; no nível operacional, por meio de auto-verificações

e de verificações e backtestings realizados de forma segregada 

e independente.

No ano de 2006, destacam-se o avanço de soluções automatizadas de

controle, o incremento dos testes eletrônicos, o investimento 

em capacitação dos funcionários, a consolidação do Programa 

de Compliance na Rede de Dependências no exterior e o desenvolvi-

mento de metodologia para avaliação dos processos do ambiente de TI.

GRI

EN26
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6 - Tecnologia, Infra-estrutura e Logística

Em 2006, a tecnologia e a logística do Banco do Brasil buscaram uma

aproximação maior com as áreas negociais. O resultado foi a criação 

e o aprimoramento de produtos e serviços, que trouxeram mais como-

didade para os clientes e contribuíram para os lucros da Empresa.

A percepção da qualidade no atendimento depende de uma boa

estrutura tecnológica, especialmente quando a estratégia de rela-

cionamento da empresa com seus clientes está calcada no auto-

atendimento. Em 2006, os canais automatizados representaram cerca

de 90% das transações realizadas pelos clientes do BB e os TAA

responderam por 47,1% do volume de transações em canais eletrôni-

cos. O Banco da Tecnologia oferece uma rede de 39,7 mil terminais,

que mantêm, em média, um índice de disponibilidade superior a 99%. 

O BB é também o Banco da Internet. Líder no uso desse canal, possui

8,2 milhões de clientes habilitados para usar o Portal BB. Em 2006,

cerca de 30% das transações de auto-atendimento foram realizadas

nesse portal. Por saber que uma tecnologia de qualidade é impres -

cindível, o Banco do Brasil investe cerca de R$ 1 bilhão por ano para

manter atualizada sua infra-estrutura e seus sistemas tecnológicos. 

O BB é o primeiro banco a oferecer uma solução completa de atendi-

mento, relacionamento e negócios pelo celular. O mobile banking per-

mite a realização das principais operações bancárias, como consultas

de saldos, extratos, transferências, pagamentos, recarga de telefone

pré-pago e empréstimos pessoais. 

Em 2007, o BB pretende lançar o seu sistema de pagamento por celu-

lar e planeja investir R$ 17 milhões para migrar 9 milhões de cartões

de crédito de tarja magnética para chips. Com isso, essa tecnologia

cobrirá em 2007 praticamente toda a base de cartões ativos do banco.

A capacidade de processamento da Empresa foi quadruplicada 

nos últimos cinco anos. Já em 2006, era a maior velocidade de proces-

samento entre os bancos da América Latina. Os principais equipa-

mentos do parque tecnológico do BB ficam no Complexo Central 

de Tecnologia, em Brasília. Nesse local, estão os mainframes (grandes

computadores) de última geração adquiridos recentemente. A capaci-

dade total de processamento desses equipamentos é de 109 mil mips,

sendo que cada mip representa um milhão de instruções processadas

por segundo. 

Acompanhando a velocidade de processamento dos mainframes, 

o Banco substituiu sua rede de transmissão de dados por outra que

pode ser até quatro vezes mais veloz: a Rede Remus. Em 2006, 

a Remus foi instalada em 100% dos circuitos do BB.

Em 2006, o Banco da Tecnologia firmou um consórcio com a Caixa

Econômica Federal  para construir um novo e mais moderno Centro 

de Processamento de Dados em Brasília – o Datacenter. A obra ocu-

pará um espaço total de 25 mil m2 e abrigará cerca de R$ 2 bilhões

em ativos de TI, entre novos e antigos do BB, além de outros 

R$ 600 milhões da Caixa. 

Além disso, o Banco do Brasil deu um grande salto em seu processo

de troca de softwares proprietários por softwares de código aberto em

2006. Somente no ano passado, o BB instalou 30 mil matrizes do sis-

tema operacional GNU/Linux (25 mil estações e 5 mil servidores) 

em suas dependências e cerca de 60 mil cópias do OpenOffice.org

em suas estações de trabalho.

A adoção do software livre resulta em independência de fornece-

dores; mais segurança e estabilidade para os sistemas da Empresa;

além de gerar economia. Vale ressaltar que a Empresa também utiliza

software proprietário e faz a opção pelo software livre sempre que

essa alternativa se mostre vantajosa do ponto de vista custo versus

benefício. Além disso, em 2006 o BB firmou um convênio de colabo-

ração com a Intel para instalar um laboratório de testes para o desen-

volvimento de aplicações em software livre.

Como meio de reduzir custos com passagens aéreas e hospedagem,

o Banco do Brasil tem investido na construção de salas de videocon-

ferência. Já são mais de 30 dependências espalhadas pelo País 

e pelo mundo, que podem ter seus equipamentos utilizados tanto para

reuniões como para treinamentos. 

Veja mais detalhes sobre Redução de Custos na página 108.

Para facilitar o atendimento aos clientes residentes no Japão, o Banco

implementou uma central de atendimento naquele país. O serviço fun-

ciona 24 horas durante os sete dias da semana, observando as pecu-

liaridades de idioma e fuso horário.

90,089,288,486,484,1
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Quase 95% dos clientes do Banco do Brasil que procuraram pelo

serviço de Help Desk da Empresa, no exercício, não tiveram 

de espe rar mais de dez segundos para serem atendidos por um

ope_rador. Metade do público restante é atendida em até 35 segun-

dos e apenas 2,5% têm de aguardar mais tempo. O resultado do BB

é melhor que a espera média registrada pelo mercado – 20 

segundos na primeira ligação. 

Ainda em 2006, o BB adquiriu equipamentos que permitirão o atendi-

mento, pela central de atendimento do BB, aos clientes com deficiên-

cias auditivas. Os aparelhos, acoplados ao telefone, convertem o som

da voz dos usuários e atendentes em texto, que é transmitido por meio

de um visor. Essa ação está alinhada ao programa de acessibilidade

que vem sendo desenvolvido no BB e visa a adequar as dependências

e os canais do BB para os clientes com deficiência. O BB trabalha ati-

vamente para ser referência nesse tipo de atendimento. Todas 

as dependências do Banco já estão adaptadas com rampas e guichês

preferenciais para cadeirantes. Além disso, a Empresa possui mais 

de 4 mil terminais adaptados de acordo com as normas de acessibi -

lidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O site

do Banco do Brasil também já está preparado para atender às pes-

soas com deficiências.

Veja mais sobre inclusão bancária na página 126.

No período, o Banco investiu cerca de R$ 412 milhões em recursos

tecnológicos, superou a concorrência e mostrou que é o Banco com

as melhores práticas e soluções de TI do mercado financeiro, conquis -

tando 19 prêmios nacionais distribuídos por empresas de comuni-

cação com publicações especializadas em TI, Finanças e Logística.

“Empresa mais inovadora no uso de TI”, “melhor infra-estrutura para

componentes tecnológicos”, “empresa que melhor investe em segu-

rança”, “melhor conjunto de soluções em gestão de TI”, “melhor canal

de auto-atendimento” e “Empresa do Ano” foram alguns dos títulos

recebidos. O Banco se destacou no mundo corporativo devido 

à implementação de soluções desenvolvidas nas áreas de Tecnologia

e Logística, que renderam, além dos prêmios, bons resultados 

e menores custos para a Empresa.

Veja os prêmios de Tecnologia nas páginas 159 e 160.

7 - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro 

O processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro é consi -

derado de grande importância no BB, não somente pela exigência

legal, mas também por seu aspecto social, uma vez que, por meio  

do combate a esse tipo de crime, atua-se direta ou indiretamente  

na prevenção de outros ilícitos.

Nessa perspectiva, o BB investe permanentemente em iniciativas para

evitar que produtos e serviços sejam o alvo desse crime e  promove

ações abrangentes para consolidar a cultura interna de prevenção,

nas dependências no Brasil e nos países onde atua.

No que tange à política institucional, o Banco conta com orientações

estratégicas, estrutura organizacional, definição de responsabilidades

e normas internas específicas para prevenção e combate à lavagem

de dinheiro.

No âmbito da Alta Administração, o processo é sistematicamente

acompanhado por um Comitê – o Comitê de Prevenção a Ilícitos

Financeiros e Cambiais –, composto por 17 membros da Diretoria

Executiva e de áreas estratégicas.

Além das Políticas, estão também consignadas nos normativos inter-

nos instruções sobre os procedimentos operacionais a serem execu-

tados para a prevenção e combate à lavagem de dinheiro, incluindo 

as responsabilidades das unidades organizacionais.

Especial atenção é dedicada ao princípio “Conheça seu Cliente”.

Ciente de que conhecer o cliente – seus dados pessoais, endereço,

atividade econômica, capacidade financeira, relacionamentos – 

é imprescindível para minimizar o risco de utilização da Instituição

para lavagem de dinheiro, bem como para a detecção de operações

suspeitas, o Banco adota Políticas de Identificação de Clientes.  

Como mecanismo auxiliar na detecção de indícios, o Banco desen-

volveu e utiliza ferramentas automatizadas – aplicativo DLD – que, 

de acordo com parâmetros estabelecidos, sinalizam ocorrências para

análise quanto à existência de indícios de lavagem de dinheiro. 

No final de 2006 foram implementados aprimoramentos no DLD, para

indicar grau de risco das sinalizações apresentadas. Para apuração

desse risco é considerada uma série de atributos que relacionam

carac terísticas do cliente, do produto e das localidades onde e para

onde a transação é realizada. Cada atributo tem graus de impacto,

que variam de acordo com as características de cada cliente 

e da respectiva transação. 

Acreditando que a capacitação dos funcionários é fundamental para

a efetividade de um programa de prevenção e combate à lavagem  

de dinheiro, o Banco tem se empenhado no fortalecimento da cultura

interna de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

Treinamentos específicos são oferecidos pela Universidade

Corporativa Banco do Brasil, nas modalidades presencial e auto-

instrucional. O curso “Práticas de Prevenção e Combate à Lavagem
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de Dinheiro”, oferecido na modalidade auto-instrucional, é de realiza-

ção obrigatória a todos os funcionários e constitui um requisito para

concorrências e promoções internas. 

Além dos cursos, o Banco desenvolveu um sistema de certificação

de conhecimentos em prevenção e combate à lavagem de dinhei -

ro: a “Certificação Interna Básica em Prevenção e Combate 

à Lavagem de Dinheiro”. O funcionário certificado recebe, a título

de incentivo, pontuação adicional no sistema de recrutamento

interno e comissionamento. 

Outro item que tem sido trabalhado na empresa é o princípio

“Conheça seu Funcionário”. Critérios específicos são adotados para 

a qualificação e posse de funcionários, contratados e terceirizados,

com vistas a minimizar o risco de contratação de pessoas rela-

cionadas com atividades ilícitas. 

O processo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro no Banco

tem acompanhamento e controle permanentes. Informações gerenci-

ais são apresentadas mensalmente ao Comitê de Prevenção a Ilícitos

Financeiros e Cambiais, que, representando a Alta Administração 

da Empresa, acompanha o processo. O processo é, também, avalia-

do por auditorias interna e independente.

Atuando no estabelecimento de parcerias, em 2006, o BB formalizou

um convênio de Cooperação Técnica para Combate à Lavagem 

de Dinheiro e Recuperação de Ativos com o Ministério da Justiça. 

O acordo tem por finalidade promover estudos e pesquisas sobre

combate à lavagem de dinheiro e recuperação de ativos; investir em

projetos definidos no âmbito da Estratégia Nacional de Combate 

à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (Encla); e realizar

gestões conjuntas com ênfase na recuperação de ativos e combate 

ao crime organizado.

O Convênio prevê a execução dos seguintes projetos:

• Cadastro Nacional de Bens Apreendidos (CNBA); 

• Sistema de Alienação Eletrônica (SAE); 

• Interoperabilidade de Sistemas de Informações para o Combate 

à Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (Infoseg Encla);

• Escritório de Produção de Informações Estratégicas (Epie).

Em 2006, o BB também prestou serviços de assessoria às empresas

controladas pelo Banco no País, para o aprimoramento de seus

processos de prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

8 - Investimentos 

As ações de infra-estrutura operacional, em 2006, contaram com 

a realização de obras para instalação, manutenção e modernização

de agências e postos de atendimento físico e eletrônico. 

No investimento em infra-estrutura de apoio foram desenvolvidas

ações que visavam ampliação contínua da capacidade de processa-

mento de dados, atualização dos programas e sistemas de segurança

e transmissão de dados e aumento da capacidade dos canais 

de atendimento ao público. 

As ações voltadas para a manutenção e adequação da infra-estrutura

de apoio concentraram-se  nos escritórios da direção geral e órgãos

regionais com a realização de obras diversas. A atualização do par-

que tecnológico contou com aquisições como: CPU de grande porte,

servidores, fitoteca para armazenamento de dados, softwares 

e hardwares.

As obras em agências, postos de atendimento e demais dependên-

cias do Banco do Brasil contribuíram também para impulsionar a uti-

lização de mão-de-obra de construção civil, gerando empregos em

vários pontos do país.

Investimentos Fixos em 2006 (R$ mil)

Instalação de Pontos de Atendimento Bancário 22.325,6

Modernização de Pontos de Atendimentos Bancário 12.810,7

Manutenção da Infra-Estrutura de Atendimento 158.788,5

Instalação de Bens Imóveis 8.175,1

Manutenção de Bens Imóveis 53.540,4

Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos 8.842,1

Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento 177.677,6

Total 442.160,0

Informações sobre investimentos em educação, cultura, esporte e funcionários constam nas Perspectivas Sociedade e

Comportamento Organizacional.
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Perspectiva Sociedade

No Banco do Brasil, a política de relacionamento com públicos 

de interesse está pautada no compromisso de construir relacionamen-

tos duradouros, baseados no que tange às necessidades e às expec-

tativas dos diversos públicos: clientes; funcionários e colaboradores;

fornecedores; acionistas e investidores; parceiros; concorrentes; go -

verno; comunidade e órgãos reguladores.

Ao longo de sua história, o Banco vem construindo diálogos com

esses públicos e tem alcançado seu objetivo por meio das Ouvidorias

Interna e Externa, das pesquisas de satisfação de clientes e fun-

cionários, realizadas anualmente, de Fóruns de Gestão de Pessoas 

e Responsabilidade Socioambiental, de reuniões com analistas 

e investidores, de negociações permanentes com as entidades sindi-

cais, dentre outros. Esses mecanismos têm auxiliado na identificação

de temas e relevância das informações a serem utilizadas nas

prestações de contas aos seus públicos de interesse.

O Banco do Brasil impulsiona a economia e o desenvolvimento 

dos municípios ao atuar como Banco do Produtor Rural, do Exportador

e do Micro e Pequeno Empresário. O BB trabalha para alinhar a busca

de um bom resultado econômico com questões sociais e com uso sus-

tentável dos recursos ambientais. 

Para evidenciar seu papel de agente do desenvolvimento econômico

e social do País, o Banco incorporou princípios de responsabilidade

socioambiental na prática administrativa e negocial, assumindo pu -

blicamente compromissos com o desenvolvimento sustentável,  

os direi tos humanos, a preservação da natureza, a ética nos negó-

cios, entre outros. 
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Lélio Lauretti

Membro do Comitê de Capacitação do

Instituto Brasileiro de Governança

Corporativa (IBGC)

No momento em que ocorre, no maior mercado

de ações do mundo, um êxodo de empresas

na direção de ambientes bem menos rigorosos 

em termos de exigências da lei, de regulamentos, 

dos analistas e dos próprios acionistas, é auspicioso

veri ficar que, no Brasil, ocorre um fluxo na direção 

oposta:  é crescente o número de grandes companhias

que trocam a maior flexibilidade da condição 

de ‘fechadas’ por uma parceria promissora com o mercado

de capitais. Esse movimento se revela ainda mais 

alvissareiro quando destacamos, no grupo das empresas

com longo histórico de mercado, uma – com o porte e a

tradição do Banco do Brasil – que coroa, com o ingresso

no Novo Mercado, um processo consistente e bem 

orientado de aprimoramento de práticas de boa 

governança corporativa, valorizando não só o próprio

Sistema Financeiro Nacional como também a figura 

peculiar da sociedade de economia mista, na qual 

a convergência de recursos públicos e privados magnifica

os compromissos com transparência, eqüidade,

prestação de contas e sustentabilidade.

Principal banco 

repassador de recursos

Responsabilidade 

socioambiental

“

”

GRI

3.5

Indicador Metas 2006 Desempenho 2006

2º lugar, 
com R$ 8 bilhões

Contratos de agronegócios com clientes 1,2 milhão 1,03 milhão  
de baixa renda (Pronaf e Reforma Agrária) (safra 2005/2006) de contratos

% de agências pertencentes aos agrupamentos foco, com DRS 75% 88,6%

Ranking de bancos repassadores de recursos do BNDES 1º lugar
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Além desses compromissos, o Banco dispõe de uma política interna

que consolida diretrizes socioambientais para a condução dos negó-

cios da Empresa. Essas orientações, que abordam temas como

cidadania, ética, transparência, igualdade e respeito, estão reunidas

na Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental. 

Veja a carta no Site de Responsabilidade Social, no Portal BB: www.bb.com.

br/rsa. 

Para analisar e propor medidas sobre iniciativas relacionadas 

à Responsabilidade Socioambiental, debatendo e disseminando 

os princípios e avanços da Corporação, a Empresa criou uma equipe

interdisciplinar, com representantes das diversas áreas do BB: 

o Grupo RSA.  Seu principal objetivo é mapear e integrar as ações soci-

ais e ambientais  desenvolvidas em âmbito empresarial, buscando 

a ampliação dos benefícios produzidos. Com reuniões mensais, 

o grupo tem papel fundamental no processo de incorporação dos princí-

pios de responsabilidade socioambiental no quotidiano organizacional. 

Os resultados da adoção de todos esses preceitos na condução das

atividades do BB, no exercício de 2006, serão apresentados, a seguir,

segmentados de acordo com o público-alvo impactado. 

1 - Acionistas, investidores e analistas 
de mercado

O Banco do Acionista prioriza, no relacionamento com o mercado 

de capitais, a transparência, o acesso à informação de qualidade, 

a eqüidade entre acionistas e a correta remuneração aos portadores

de papéis BB.

Para otimizar esse relacionamento, o Banco criou em 1998 uma área

responsável por alimentar o mercado com informações atualizadas,

bem como por dirimir dúvidas e promover o encontro entre executivos

da Empresa e analistas de mercado. Nesse sentido, o BB realizou

nove reuniões com analistas do mercado de capitais nas regionais 

da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento 

do Mercado de Capitais (Apimec). Houve, ainda, outras 65 reuniões

com investidores e analistas no Brasil, além de cinco conferências

internacionais; dois road show e sete eventos nos Estados Unidos 

e na Europa; além de oito teleconferências de resultado com analistas

(quatro em português e quatro em inglês).

Por fim, no mês de novembro, aconteceu, em São Paulo, o Encontro

Nacional com Analistas e Investidores, o maior evento de relaciona-

mento com o mercado de capitais do Banco. O encontro, promovido

pelo Banco do Brasil em parceria com a Apimec SP, contou com a pre-

sença do Presidente, dos vice-presidentes e de diretores do BB. 

Protocolo Verde 

Carta de princípios para o desenvolvimento sustentável, na qual os bancos oficiais

se propõem a empreender políticas e práticas que estejam em harmonia com 

o objetivo de promover um desenvolvimento que não comprometa as necessi-

dades das gerações futuras. A partir da assinatura do protocolo, o BB vedou a rea -

lização de operações para financiar atividades que possam causar impacto am -

biental, sem autorização de órgão competente, e tornou obrigatória a apresen-

tação das licenças ambientais para seu financiamento.

Pacto Global das Nações Unidas 

Iniciativa que tem como objetivo mobilizar a comunidade empresarial internacional

para a promoção de valores nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio am -

biente e combate à corrupção. O Pacto Global foi criado para ajudar as organiza-

ções a otimizarem suas estratégias e ações na busca de uma economia global

sustentável e democrática.

Agenda 21 Empresarial 

A Agenda 21 é um instrumento de planejamento participativo que tem como eixos

a sustentabilidade, a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento

econômico. Teve como ponto de partida (em 1992) a preocupação das organiza-

ções das Nações Unidas em relação à preservação das gerações futuras e pas-

sou a ser adotado  por governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em que

a ação humana impacta o meio ambiente. Em 2004, o Banco do Brasil divulgou

publicamente o compromisso pioneiro de desenvolver uma Agenda 21 Em -

presarial, com o engajamento e dedicação de toda as áreas.

Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo 

O BB foi a primeira instituição financeira a vedar o financiamento a empresas  

e pessoas físicas que constam no cadastro do Ministério do Trabalho como explo-

radoras de trabalho escravo. Em 2005, juntamente com outras 54 empresas, aderiu

ao Pacto pelo Combate ao Trabalho Escravo, proposto pelo Instituto Ethos, no qual

os signatários se comprometem a incrementar esforços para dignificar e moderni -

zar as relações de trabalho nas cadeias produtivas.

Princípios do Equador 

Conjunto de políticas e diretrizes a serem observadas nas análises socioambien-

tal e de risco de projetos de investimento de valor igual ou superior a US$ 10 mi lhões,

com base em critérios estabelecidos pelo International Finance Corporation,

braço do Banco Mundial. Os critérios englobam temas como proteção a habitats

naturais, segurança de barragens, populações indígenas e saúde.

Relatório de Informações sobre Emissão de Carbono

Projeto administrado pela Rockefeller Philanthropy Advisers, com recursos prove-

nientes principalmente do Fundo de Carbono do Governo da Grã-Bretanha. Em

março de 2005, Banco do Brasil, Brasilprev e Previ, juntamente com os principais

investidores institucionais em nível mundial, manifestaram formalmente apoio 

ao pedido de abertura de informações sobre a emissão de gases de efeito estufa,

enviado as 500 maiores empresas do mundo.
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A estratégia DRS prevê a sensibilização, mobilização e capacitação

de funcionários do BB e de parceiros, a realização de um amplo diag-

nóstico para identificar pontos fortes e fracos, oportunidades 

e ameaças e a elaboração de um plano de negócios DRS, no qual são

definidos objetivos, metas e ações.

No final de 2006, havia 1,3 mil planos de negócios DRS em elaboração

e mil já aprovados e em implementação. Essas iniciativas beneficiaram

230 mil famílias em 2,8 mil municípios e contaram com o montante 

de R$ 313,8 milhões contratados, crescimento de 197,7% em relação

ao ano anterior. Cerca de 70 atividades diferentes foram desenvolvidas

no âmbito da estratégia DRS.

Veja mais sobre Desenvolvimento Regional Sustentável no Portal BB:

www.bb.com.br/drs.

A ocasião reuniu mais de 450 participantes, entre investidores,

acionistas, analistas de mercado e clientes. Outras 700 pessoas

acompanharam o evento ao vivo pela Internet. No encontro, a adminis -

tração comentou o resultado do BB no terceiro trimestre e apresentou

as estratégias da Empresa para 2007.

Para facilitar o acesso à informação, o BB oferece para acionistas  

e investidores um canal virtual de relacionamento – a Sala do Acionista.

Lá é possível consultar, mediante informação de senha, a posição

acionária, o histórico de rendimentos e a compra e venda de ações,

entre outros dados relativos ao mercado de capitais e ao próprio Banco.

Em 2006, o Banco, juntamente com o BNDESPar e a Previ, realizou 

a Oferta Pública Secundária de Ações do BB. A operação, que elevou

o volume de ações em circulação no mercado de 6,9% para 14,8%,

permitiu a entrada do Banco ao Novo Mercado da Bovespa, segmento

que reúne as empresas com as mais rigorosas práticas de governança

corporativa. Na adesão, o BB assumiu o compromisso de atingir um

free float mínimo de 25% das suas ações nos próximos três anos.

Veja mais sobre a Oferta Pública Secundária de Ações do BB na página 36.

2 - Clientes

A atuação socioambientalmente responsável do BB, no relacionamen-

to com seus clientes, se dá por meio do atendimento com cortesia 

e respeito, da disponibilização de canal para acolhimento de recla-

mações, denúncias e sugestões, do respeito à diversidade, da pro-

moção da inclusão bancária, do estímulo às atividades com foco 

no desenvolvimento regional sustentável e da oferta de produtos com

atributos socioambientais.

2.1 Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS) 

O Banco do Brasil busca impulsionar o desenvolvimento sustentável

(DRS) das regiões onde está presente, por meio da mobilização 

de agentes econômicos, políticos e sociais, para práticas de apoio 

a atividades produtivas economicamente viáveis, socialmente justas 

e ambientalmente corretas, sempre observando e respeitando a diver-

sidade cultural. O DRS é uma visão ampliada de fazer negócios finan-

ceiros, que inclui parcelas menos favorecidas da população e cria

mercados alternativos futuros.

As premissas da estratégia DRS são a minimização dos riscos e ma -

ximização dos resultados para a sociedade e o Banco; o foco priori -

tário em regiões carentes e mercados restritos; a maior participação

no mercado de baixa renda; e a convergência com as políticas públi-

cas e a iniciativa privada.
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Sustentabilidade nos Negócios

GRI
EC8
EC9

NORTE
245 agências habilitadas / 168 Planos 
de Negócios DRS em execução / 52 mil
famílias envolvidas

CENTRO-OESTE
251 agências habilitadas / 10 Planos 
de Negócios DRS em execução / 2.812
famílias envolvidas

NORDESTE
1.105 agências habilitadas / 740 Planos
de Negócios DRS em execução / 117 mil
famílias envolvidas

SUDESTE
632 agências habilitadas / 67 Planos 
de Negócios DRS em execução / 39 mil
famílias envolvidas

SUL
269 agências habilitadas / 48 Planos 
de Negócios DRS em execução / 21 mil
famílias envolvidas
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2.3 Cooperativas de Crédito

O Banco do Brasil vem ampliando sua participação também no seg-

mento cooperativista de crédito. O Serviço de Integração Compe/SPB,

por meio do qual as cooperativas têm acesso ao Sistema 

de Compensação de Cheques e Outros Papéis e ao Sistema 

de Liquidação de Pagamentos e Transferências, é um dos produtos

para esse mercado. O serviço permite disponibilizar linhas de crédito 

e outros produtos bancários para cerca de 230 mil cooperados. 

Em 2006, 256 cooperativas de crédito singulares mantinham parceria

com o BB via Sistema de Integração, um incremento de 15,3% 

em relação a 2005.

Uma das novidades, em 2006, foi a disponibilização de transações que

possibilitam à cooperativa optar pela devolução manual ou automática de

cheques, consultar a movimentação on-line das contas dos cooperados

e emitir/receber DOC/TED via Gerenciador Financeiro. 

Veja mais detalhes sobre o Gerenciador Financeiro na página 71.   

A parceria com as Cooperativas de Crédito proporciona ao Banco

receitas com a  prestação de serviços, além de possibilitar outros

negócios com produtos específicos, dos quais destacam-se o cheque

cooperativo e o cartão de crédito cooperativo.

2.4 Agronegócio

Em seu papel de agente de políticas públicas o Banco representa 

um elo entre o Governo Federal e o setor do agronegócio, conceden-

do crédito com taxas compatíveis à natureza desta atividade.

O cenário verificado em 2005 para esse setor repetiu-se em 2006,

principalmente quanto à redução substancial de renda dos produtores

em função dos baixos preços de comercialização para diversos pro-

dutos. Fatores como eventos climáticos adversos, redução de preços,

aumento do custo de produção e fechamento de mercados con-

tribuíram para esse cenário. 

O Banco do Brasil adotou medidas que permitiram agilizar a renego-

ciação em 2006, de forma a impactar, o mínimo possível, a atividade

dos agropecuaristas. Dentre as medidas, foi implantada a automatiza-

ção de diversas etapas do processo, a possibilidade de definição 

de garantias para determinados casos, em níveis inferiores aos tradi-

cionalmente exigidos e a reprogramação de parcelas com base 

na capacidade de pagamento do cliente. 

2.2 Arranjos Produtivos Locais 

No papel de agente de políticas públicas, o BB promove o desenvolvi-

mento de economias regionais, proporcionando a geração de traba

lho e renda, por meio de ações que visam a minimizar a taxa de mor-

talidade das micro e pequenas empresas. Entre elas, está o Arranjo

Produtivo Local (APL).

O APL é uma concentração de agentes – empresas, cooperativas 

e associações urbanas, profissionais liberais e empreendedores infor-

mais – localizados em um mesmo território, operando em atividades

produtivas correlacionadas e que apresentam vínculos expressivos

de interação, cooperação e aprendizagem, tendo por objetivo 

o desenvolvimento econômico e social.

Em dezembro de 2006, o BB atuava em 120 APL, prestando atendi-

mento a mais de 6 mil empresas de diversos setores, como móveis,

calçados, moda, bordados, cerâmica artística e tecnologia da infor-

mação. Para elas, foram concedidos R$ 698 milhões em empréstimos

para capital de giro e para financiar investimentos.

No exercício, foi lançado o site APL no Portal BB, que traz informações,

oferta de produtos e notícias de interesse das empresas que partici-

pam dos arranjos. Além disso, o site tem um espaço para divulgar 

os produtos dos APL, a Vitrine APL. Dessa forma, o BB valoriza 

e estimula o trabalho de seus clientes.

Veja mais sobre Arranjos Produtivos Locais no Portal BB: www.bb.com.br/mpe.

GRI
EC8
EC9

GRI

EC9

GRI

EC2

Pequena Empresa - Arranjo

Produtivo Local
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No âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado,

aprovou liberação de crédito no valor de R$ 1,1 milhão, operacionali -

zados em parcerias com diversas organizações da sociedade civil.

O BB também promove a eliminação das barreiras que impedem 

a acessibilidade às pessoas com deficiências. Os clientes com defi-

ciência auditiva contam, desde dezembro, com acesso especial 

à Central de Atendimento do Banco do Brasil. Por meio desse canal

podem ser obtidas informações relacionadas a serviços disponíveis

no BB e no Banco Popular do Brasil. O Portal BB na internet está

preparado para o acesso às pessoas com deficiência visual e passou

a oferecer, gratuitamente, certificado digital para que eles possam

realizar suas transações bancárias com segurança. 

Clientes com dificuldades de locomoção e idosos dispõem de fácil

acesso às agências BB e às salas de auto-atendimento. Os prédios 

do BB estão em conformidade com a Resolução CMN 2.878/2001, que

regulamenta procedimentos a serem observados pelas instituições

financeiras, entre elas o atendimento prioritário. Além disso, o Banco

oferece 4,3 mil terminais de auto-atendimento no modelo universal,

conforme as normas definidas pela Associação Brasileira de Normas

e Técnicas (ABNT).

Para estreitar seu relacionamento com clientes, valorizando suas

opiniões, o BB criou, em 2005, a Ouvidoria Externa. O canal recebeu,

em 2006,  uma média de 21,5 mil contatos por mês. 

3 - Concorrentes

O Banco do Brasil segue princípios de ética e civilidade. O BB parti -

cipa da diretoria e de comissões na Federação Brasileira de Bancos

(Febraban), entidade que busca a melhoria contínua da eficiência 

do sistema financeiro e das suas relações com a sociedade. 

Na Comissão de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, o Banco

participa do Programa Cisternas, que apóia a construção de cisternas

na região do semi-árido brasileiro, do incentivo às doações em favor

dos Fundos de Infância e Adolescência, bem como, do engajamento

no combate ao trabalho escravo e degradante, adotando medidas

para eliminá-lo de sua cadeia de relacionamentos e negócios. 

O BB também faz parte de Câmaras Técnicas do Conselho

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que têm

como objetivo integrar os princípios e práticas do desenvolvimento

sustentável no contexto de negócio, conciliando as dimensões

econômica, social e ambiental. 

2.5 Produtos com atributos socioambientais 

O BB foi o primeiro banco a lançar um fundo de ações referenciado 

no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores 

de São Paulo (ISE). A carteira do BB Ações - ISE é composta por

empresas que evidenciam as questões socioambientais nas suas

práticas administrativas e negociais. Com pouco mais de um ano 

de lançamento, o fundo captou, em 2006, R$ 17 milhões e apresen-

tou retorno de 32,8%.

O BB Referenciado DI Social 200, por sua vez, destina 50% da taxa 

de administração para o apoio às alternativas para geração 

de emprego e renda.

Veja valores de repasse do DI Social 200 no Painel de Ações Sociais na página 139.

Além disso, o Banco conta com linhas de financiamento específicas

para negócios relacionados ao reflorestamento, à produção orgânica

e à produção de biodiesel.

Veja mais detalhes sobre BB Florestal, BB Produção Orgânica e BB Biodiesel 

na página 82.

2.6 Inclusão Bancária

Impulsionados por novas oportunidades de mercado e também pelo

anseio do Governo Federal de incentivar a inclusão bancária da popu -

lação brasileira de menor renda, o Banco investiu na subsidiária inte-

gral Banco Popular do Brasil (BPB). 

O BPB atua de forma massificada e com base tecnológica, no âmbito

nacional, democratizando o acesso ao crédito. O BPB já alcançou 

a marca de 1,3 milhão de correntistas em mais de 2,8 mil pontos 

de atendimento distribuídos por 1,3 mil municípios. No ano, viabilizou

a realização de 9,6 milhões de transações de recebimento de títulos 

e convênios e disponibilizou cerca de R$ 150 milhões de crédito. 

GRI

EN26

GRI

4.13

GRI

4.14
PR5

GRI
EC9
2.7

Agência Banco Popular
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5 - Funcionários

O Banco do Funcionário encerrou o ano com 82,7 mil parceiros que,

com seu trabalho e sua dedicação diários, contribuíram para fazer 

do BB o maior banco do País. Nesse exercício, o BB dispôs, ainda, 

de 6 mil contratados junto a empresas especializadas no fornecimen-

to de mão-de-obra temporária, para fazer frente ao aumento 

de serviço na rede de agências. 

Para saber mais sobre as iniciativas da Empresa com foco no seu

corpo funcional, como capacitação, ascensão profissional, remune -

ração, benefícios e comunicação, veja o capítulo “ Perspectiva

Comportamento Organizacional”.

6 - Comunidade 

6.1 Programa Voluntariado BB 

Para estimular e potencializar a participação de seus funcionários  

e familiares em atividades que promovam melhoria da qualidade 

de vida das comunidades e reafirmar o seu compromisso de banco 

de negócios e, ao mesmo tempo, de agente social, o BB apóia e pro-

move o Programa Voluntariado.

O Banco do Voluntário capacitou, em 2006, 11,3 mil voluntários, entre

funcionários da ativa e aposentados, por meio dos cursos de Vo lun -

tariado BB. Além disso, o Banco lançou uma nova página para 

o Programa Voluntariado em sua Intranet corporativa. Lá o funcionário

tem acesso a informações sobre o trabalho voluntário e as ações

desenvolvidas. Também estão disponíveis, no ambiente, ferramentas

para cadastrar voluntários e comitês de cidadania, bem como

informes, banco de oportunidades, publicações, sites de interesse,

bibliografia e  busca por projetos.  

6.2 Programa Adolescente Trabalhador 

No final do exercício de 2006, havia 4,8 mil adolescentes em processo 

de aprendizagem no Programa Adolescente Trabalhador. Com uma jor-

nada de trabalho de quatro horas, o programa proporciona a esses

jovens aprendizes tempo para estudo, convívio familiar e lazer, além 

de oferecer seguro-saúde durante sua permanência no programa. 

6.3 Programa de Estágio de Estudantes 

Regido pela Lei 6.494/1977, o Programa de Estágio de Estudantes

compreende as atividades de aprendizagem social, profissional e cul-

tural, proporcionadas ao aluno pela participação em situações reais 

de vida e trabalho compatíveis com o seu meio. O Banco encerrou

4 - Fornecedores e Parceiros

O processo de compras no Banco do Brasil é orientado pela Lei 

de Licitação 8.666/1993. No entanto, preocupado em aprimorar sua

relação com fornecedores e parceiros, bem como atender princípios

socioambientais que ultrapassam as determinações legais, o BB esta-

beleceu uma política adicional de relacionamento que torna transpa -

rente o que se espera de cada uma das partes. 

Entre os princípios dessa política, está o estímulo à adoção de gestão

socialmente responsável, de princípios e valores relacionados à saúde

e segurança no trabalho e à preservação ambiental por parte 

do fornecedor, bem como a vedação de relacionamento com envolvi-

dos na utilização de trabalho infantil e trabalho forçado. Além disso,

para democratizar a participação nos processos licitatórios, o Banco

prioriza a realização de compras de bens e serviços por meio eletrôni-

co, no portal Licitações-e. Dessa forma, todos os interessados podem

concorrer, independentemente do local onde estejam. 

Veja mais sobre o canal Licitações-e nas páginas 73 e 74.

Adicionalmente, 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 prin-

cipais benefícios do SLA são a manutenção da qualidade dos ser viços

prestados, o incentivo à busca pela excelência, a redução 

das discussões e impasses quanto aos serviços prestados e a garan-

tia de um nível de rentabilidade que não comprometa a situação

econômico-financeira de seus fornecedores.

Para disponibilizar essas e outras informações sobre contratos, lici-

tações, patrocínio e parcerias, o BB disponibiliza um canal de comu-

nicação próprio para esse público: o Canal do Fornecedor, no Portal

BB. Criado em 2005, o canal imprime transparência no relacionamen-

to da Empresa com seus parceiros. Lá, é possível encontrar, por exem-

plo, os pré-requisitos para tornar-se um fornecedor e o regulamento

das licitações realizadas pelo Banco. 

Acesse o Canal do Fornecedor no Portal BB, no endereço: ww.bb.com.br/appbb/

portal/bb/forn/index.jsp.

Por fim, na realização de parcerias, convênios, protocolos de in -

tenções e de cooperação técnico-financeira com organizações 

da sociedade civil, empresas ou organismos públicos, o Banco do

Brasil escolhe parceiros que compartilham os mesmos valores de inte-

gridade, idoneidade e respeito à comunidade e ao meio ambiente.

GRI

EC6

GRI

LA1

GRI
SO1
EC9
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HR6
HR7
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6.7 Esporte

Desde 1991, o BB patrocina o esporte brasileiro. Os resultados obtidos

são positivos não só para o Banco, mas em especial para o esporte.

Em 2006, R$ 45,6 milhões foram investidos em marketing esportivo.

O destaque do ano foi o patrocínio às Seleções Brasileiras de Vôlei,

que conquistaram títulos inéditos em 2006. Os meninos foram hexa-

campeões da Liga Mundial; as meninas, hexacampeãs do World

Grand Prix, campeãs da Copa Pan-americana, e vice-campeãs 

do Campeonato Mundial de Vôlei de Quadra. O patrocínio do BB 

ao vôlei de quadra, que compreende categorias infanto-juvenil, juvenil

e adulta, possibilita uma estrutura de trabalho e treinamento que per-

mite desenvolver e explorar talentos.

No vôlei de praia, o Circuito Banco do Brasil passou por 16 estados

em 2006. Em paralelo às atividades esportivas, foram realizadas

ações de marketing de relacionamento, de prospecção de negócios,

ações sociais, parcerias negociais e financeiras, entre outras. 

O Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia, com mais de dez anos 

de existência, hoje é reconhecido como um dos maiores e melhores

campeonatos de vôlei de praia do mundo. 

O Banco do Esporte é o patrocinador do velejador Robert Scheidt,

octacampeão mundial e bicampeão olímpico. O projeto tem por obje-

tivo associar a marca do Banco do Brasil a um profissional compro-

vadamente vitorioso. Em 2006, estreando na Classe Star, participou 

do Campeonato Sul-Americano, Pré-Olímpico, Brasileiro e da Semana

de Monotipos (Ilhabela-SP). Com o companheiro, Bruno Prada,

Scheidt encerrou a temporada 2006 na liderança do ranking da classe

Star da Federação Internacional de Vela (Isaf). 

O patrocínio ao tênis, no projeto TênisBrasil, começou em janeiro 

de 2000. Nessa modalidade, o Banco patrocinou o Brasil Open 

de Tênis Internacional pelo sexto ano consecutivo. Trata-se do maior

evento de tênis da América Latina e da única competição brasileira

que faz parte da categoria ATP Internacional Series.

2006 com 9,9 mil estudantes de segundo e terceiro graus, com amplo

leque de atuação: Administração, Informática, Direito, Marketing,

Engenharia, Agronomia, Psicologia e Assistência Social, entre outras.

6.4 Fome Zero

O envolvimento do Banco do Brasil no Fome Zero beneficiou mais 

de 3 milhões de pessoas, em cerca de 2,5 mil municípios desde sua

cria ção. Desse modo, o BB reforça seu papel como agente de desen-

volvimento socioeconômico. A principal contribuição do Banco ao pro-

grama é a estratégia de Desenvolvimento Regional Sustentável, que se

soma a um conjunto de 43 ações coordenadas pela Empresa e pela

Fundação Banco do Brasil, com foco na geração de trabalho e renda.

6.5 Fundos da Infância e Adolescência

Desde 2003, o Banco do Brasil faz doações de parte do seu imposto

de renda aos Fundos da Infância e Adolescência (FIA). O FIA são fun-

dos geridos pelos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente

(municipais, estaduais e federal), criados para apoiar políticas sociais

e ações de promoção e defesa dos direitos da criança e do adoles-

cente. Em 2006, o BB doou R$ 7,9 milhões para esses fundos.

6.6 Inclusão Digital

Para promover a inclusão digital, foram instalados mais de 1,7 mil tele-

centros pelo Programa de Inclusão Digital do Banco do Brasil e 187

pontos de inclusão pelo Programa Estação Digital da Fundação Banco

do Brasil, desde sua criação. Os pontos estão distribuídos em zonas

rurais e urbanas, bem como em comunidades quilombolas. 

Com o apoio de um parceiro local, a iniciativa busca aproximar o com-

putador da vida de estudantes, donas-de-casa e trabalhadores,

econo mizando tempo e dinheiro, criando novas perspectivas e melho-

rando a qualidade de vida da população. 
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consagrados e de ampla aceitação e criadores de vanguarda

conside rados de alta qualidade pela crítica especializada. 

Os destaques foram as mostras “Arte de Cuba”, “Ascension, de Anish

Kapoor” e “Fé, Engenho e Arte - Aleijadinho e seu Tempo”. 

As 15 etapas do Circuito Cultural Banco do Brasil de 2006 receberam

258 mil pessoas em 14 cidades. O Circuito apresenta shows musicais,

espetáculos de artes cênicas, exposições, mostras de vídeo e projetos

educativos (seminários, oficinas e palestras), buscando uma maior si -

ner gia com a proposta de atuação do Centro Cultural Banco do Brasil.

Sua programação privilegia artistas, grupos e instituições culturais de

caráter regional, bem aceitas pelo público e pela crítica especializada.

Desde sua criação, em 1999, o Circuito Cultural percorreu 38 cidades,

em 132 etapas, e atraiu um público superior a 1 milhão de pessoas.

Além da qualidade das atrações culturais, a atuação social nesses

eventos também merece destaque. Cerca de 209 mil estudantes foram

beneficiados pelo Programa Educativo desenvolvido pelos três CCBB

e pelo Circuito Cultural. As atividades culturais geraram quase 2 mil

empregos diretos e indiretos e a arrecadação para o Programa Fome

Zero chegou a 24 toneladas de alimentos.

O Banco participa, ainda, de ações de incentivo à leitura e à erradicação

da pobreza. Em 2006, R$ 163,2 mil, relativos a 20% das bilheterias 

dos CCBB, foram repassados a programas do Governo Federal.

6.9 Fundação Banco do Brasil

As ações da Fundação Banco do Brasil (FBB) baseiam-se na identifi-

cação das iniciativas que geram resultados efetivos, articulando

parcerias e multiplicando soluções sustentáveis que promovam 

a transformação social das comunidades.

Em 2006, os investimentos sociais da FBB somaram R$ 114 milhões,

dos quais R$ 43 milhões foram repassados pelo BB para atender pro-

gramas de geração de trabalho e renda (Trabalho e Cidadania), 

de educação (BB Educar, AABB Comunidade, Projeto Memória,

Complementa as iniciativas de patrocínio do esporte, o Projeto

Embaixadores do Esporte. Criado em 2003, o projeto patrocina

campeões olímpicos que se tornam representantes do BB. Em 2006,

o grupo era composto por Carlão, Paulão, Maurício e Giovane, todos

egressos do vôlei. Esses embaixadores participaram de diversos

eventos promovidos pelo BB, bem como de visitas a entidades sociais

e oficinas de esporte para crianças carentes.

A novidade de 2006 foi o patrocínio ao futebol de salão, um dos es por -

tes preferidos dos brasileiros. Em parceria com os Correios, 

o Banco do Futebol de Salão patrocinou a seleção masculina 

nas competições realizadas no segundo semestre. 

Apoiando todas essa modalidades, o Banco do Esporte gerou 6,4 mil

empregos temporários em 2006, atendeu a 9,1 mil crianças em oficinas 

de esporte, arrecadou 118 toneladas de alimentos, levou atletas consagra-

dos para visitar 42 entidades sociais e beneficiou 1,7 mil atletas brasileiros.

Veja mais informações sobre o patrocínio do BB ao esporte brasileiro no Portal

BB: www.bb.com.br/esporte. 

6.8 Cultura

Em 2006, o Banco da Cultura investiu R$ 31,3 milhões em mais de mil

eventos, que atraíram 4 milhões de pessoas aos Centros Culturais 

do Banco do Brasil (CCBB) e ao Circuito Cultural. A programação 

dos Centros Culturais privilegia artistas, grupos e instituições culturais

Crianças Atendidas

Projeto Tênis Brasil 100

Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia 6.196 

Seleções Brasileiras de Vôlei Indoor 2.000 

Robert Scheidt 60

Embaixadores do Esporte 600 

Futsal 120 

Total 9.076

1 2

1 - Circuito Cultural Etapa Belém

2 - CCBB - Rio de Janeiro

Oficina de Esportes
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Para apoiar a implementação dos compromissos assumidos com 

a assinatura dos Princípios do Equador, o BB realizou, desde 2005, ano

em que se tornou signatário, dois treinamentos com a participação 

de funcionários diretamente envolvidos nas análises dos projetos.

O Banco do Brasil tem reforçado seu apoio a empreendimentos, 

em especial àqueles relacionados à infra-estrutura e ao desenvolvi-

mento do País, como os de ampliação da capacidade energética, 

de desenvolvimento de fontes alternativas de geração e co-geração

de energia limpa; e de desenvolvimento do agronegócio e da indústria

de transformação. 

Uma parcela significativa destes projetos foi beneficiada por seu

enquadramento como Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL),

amparados pelas previsões do Protocolo de Quioto. Alguns já foram

certificados e tiveram a oportunidade de comercializar os créditos

obtidos, melhorando sua rentabilidade e seu retorno e incentivando

novos investimentos. 

Para os processos de certificação de projetos e comercialização 

dos créditos de carbono, o BB desenvolveu e está implementando 

um modelo específico de negócios, que conta com alianças e parcerias

estratégicas. Em 2006, emitiu carta de crédito para garantir um adianta-

mento 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.

O BB apóia, ainda, desde 2005, o pedido de abertura de informações

sobre a emissão de gases de efeito estufa enviado às 500 maiores empre-

sas do mundo: o Carbon Disclosure Project (CDP). A iniciativa conta com

apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. 

Programa Ecoeficiência

Em 2006, o Banco do Brasil aprovou a implementação do Programa 

de Ecoeficiência, que tem por objetivo a redução dos custos opera-

cionais e dos impactos das atividades da Empresa no meio ambiente,

por meio do monitoramento e da avaliação sistemática e documenta-

da do consumo de insumos e da destinação de resíduos resultantes

do seu processo produtivo.

As iniciativas do programa abrangem as ações já em andamento,

como os programas de racionalização do consumo de energia elétri-

ca; de redução do consumo de água; de recondicionamento de car-

tuchos de toner; e de racionalização de impressão.

Estação Digital) e de incentivo à disseminação das tecnologias soci-

ais (Banco de Tecnologias Sociais, Rede de Tecnologias Sociais).

Para a geração de renda, a FBB incentiva a agricultura familiar 

em todas as etapas de importantes cadeias produtivas no País, que

beneficiaram 66,2 mil pessoas. Destacam-se a cajucultura e a mandio-

cultura, no semi-árido; a fruticultura tropical, na região amazônica; 

e a reciclagem de resíduos, em centros urbanos.

Os programas BB Educar e AABB Comunidade são as principais 

iniciativas ligadas à educação. O BB Educar consiste na formação, por

educadores do Programa, de alfabetizadores que assumem o com-

promisso de constituir núcleos de alfabetização nas comunidades 

em que atuam. Dessa forma, pretende-se contribuir para a superação

do analfabetismo no País, por meio de atividades educacionais. 

Desde sua criação, em 1992, o programa BB Educar já alfabetizou

622,2 mil jovens e adultos. Em 2006, foram 65,8 mil alfabetizandos.

O Programa Integração AABB Comunidade conjuga educação,

saúde, cultura, esporte e lazer para proporcionar novas perspectivas

de vida a crianças e adolescentes de famílias de baixa renda.

Realizado em parceria com a Federação Nacional das Associações

Atléticas Banco do Brasil, tem seus fundamentos no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Em 2006, esteve presente em 400

municípios em todo o Brasil. O número de crianças e adolescentes

inscritos chegou a 52,8 mil e o de educadores, a 4 mil. 

6.10 Meio Ambiente

Em 2006, como membro da Câmara Técnica de Finanças Susten -

táveis, do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desen volvimento

Sustentável (CEBDS), o BB participou ativamente do processo 

de revisão dos Princípios do Equador, que se deu em âmbito mundial.

Na nova versão, o compromisso de análise socioambiental dos proje-

tos de investimento, na modalidade project finance, à luz de padrões

e diretrizes de sustentabilidade do Banco Mundial, passou a ser apli-

cado a projetos superiores a US$ 10 milhões. 

No exercício, dois projetos num total de US$ 1,2 milhão foram analisa-

dos de acordo com as diretrizes pautadas pelos Princípios 

do Equador. Como resultado da análise efetuada, um projeto do setor

de energia foi avaliado como risco B e um projeto do setor de trans-

porte, classificado como risco C. 

Veja mais detalhes sobre os Princípios do Equador na página 120.
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O consumo de energia na empresa limita-se a suprir as necessidades

administrativas e a manutenção dos terminais de auto-atendimento,

que permanecem ligados 24 horas por dia. Em 2006, o Banco con-

sumiu 15,4 Gwh de energia. 

Da mesma maneira, o consumo de água do banco atende apenas 

as necessidades básicas dos funcionários, a limpeza das instalações

e a refrigeração do ambiente. Em 2006, o Banco  consumiu133 mil m3

de água.

O consumo de água e energia refere-se a três edifícios onde está

localizada a sede da empresa, em Brasília, que alojam cerca de 5 mil

funcionários.

Adicionalmente, o Programa de Recondicionamento de Cartuchos 

de Toner, por meio do recondicionamento e reutilização das carcaças

plásticas dos cartuchos, além da redução do impacto negativo das

atividades do BB no meio ambiente, propiciou uma economia para a

Empresa de R$ 52 milhões no ano. 

Painel de Ações Sociais 2006

Iniciativas tradicionais do Banco do Brasil acabam por influenciar o modo

de gestão da empresa e auxiliam no desenvolvimento do nosso País.

Aliadas às ações voluntárias conduzidas por funcionários, essas iniciativas

ajudam a levar cidadania, inclusão social e desenvolvimento a comu-

nidades de todas as regiões brasileiras.  As ações listadas abrangem 

os eixos articuladores do Fome Zero e estão alinhadas aos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, estabelecidos pela ONU em 2000.

Ação Objetivos Meta para 
2006

Resultados
Alcançados

Alfabetização e in -
clu   são digital de a -
dul   tos, jovens e cri-
anças. 

Programa Educativo

Apoio às ca deias
produtivas: mandio-
cultura, piscicultura,
cajucultura, capri no -
cultura, apicultura,
recicl á veis, artesa -
nato, fruticultura tro -
pical, entre outras 

Disponibilização de
linha de crédito
Pronaf  “B” para pe -
quenos agricultores
familiares

Disponibilização de
linha de crédito Pro -
naf “semi-árido” pa -
ra financiamento de
infra-estrutura hídri-
ca para produtores
rurais

Agricultura Familiar

Projeto Urucuia

Projeto Luz das Letras, promove 
a alfabetização por meio da infor-
mática. Beneficia a Comunidade
Bosque Mont Serrat (RJ). A COBRA
assegura os equipamentos, o paga-
mento dos instrutores, além da
prestação de assistência técnica.

Proporcionar aos estudantes o aces-
so às exposições do Circuito Cul -
tural e da programação cultural
ofere cida pelos Centros Culturais.

Promover a inclusão de populações
em risco social, desenvolvendo pro-
jetos integrados e sustentáveis 
de geração de trabalho e renda,
bem como disseminar a cultura 
da responsabilidade ambiental junto
às comunidades assistidas e asse-
gurar a sustentabilidade ambiental
das cadeias produtivas a serem tra-
balhadas.

Financiar pequenos investimentos
para agricultores familiares com
renda de até R$2.000,00.

Financiar investimentos em infra-
estrutura hídrica, inclusive para pro-
jetos de dessalinização, na região
do semi-árido brasileiro, permitindo
melhor utilização da terra 

Fortalecer iniciativas protagonizadas
por agricultores familiares orien-
tadas para a economia popular 
e solidária, proporcionando o aces-
so à tecnologia.

Promover o incremento da produção
apícola, da fruticultura do cerrado,
do artesanato e do turismo, dissemi-
nando a cultura da responsabilidade
ambiental e viabilizando o desen-
volvimento sustentável das comu-
nidades da região do vale do Rio
Urucuia e Parque Grande Sertão.

• 250 pessoas in -
cluídas digital e
so cialmente

• 100 mil estudan -
tes de escolas
pri  márias e se -
cun      dárias bene       -
ficiados

• 18.900 benefi-
ciários diretos,  

• 12 unidades de
beneficiamento
implantadas,

• 1.000 pessoas
ca  pa citadas

• 35.000 beneficiá -
rios

• 3.500 beneficiá -
rios

• 2.000 agriculto -
res beneficiados

• 300 agri culto res
capacitados

• 1.000 pessoas
beneficiadas e

• 160 trabalhado -
res capacitados

• 725 pessoas incluí-
das digital e social-
mente

• 208.566 estudantes
de escolas públicas
beneficiados

• 91.654 beneficiários
diretos

• 19 unidades de be -
ne ficiamento implan-
tadas 

• 4.454 pessoas
capacita das

• 39.855 beneficiários

• 1.911 beneficiários     

• 10.192 beneficiários
diretos e

•  2.193 agricultores
capacitados

• 12.680 beneficiários

• 20 trabalhadores
capacitados

ODMs

GRI

EN8

GRI

EN2

GRI

SO1
SO5
EC9

Ação

AABB Comunidade

Programa 
BB Educar

Objetivos

Contribuir para a inclusão social,
não repetência e permanência na
escola de crianças e adolescentes
pertencentes a famílias de baixa
renda. O Programa propõe ações
de atendimento integral aos partici-
pantes por intermédio de atividades
nas áreas sócio-educativa, cultural,
desportiva e de saúde. 

Programa de alfabetização de jo -
vens e adultos a partir de 15 anos.
É viabilizado a partir de convênios
com governo federal, estadual,
municipal e instituições sem fins
lucrativos.

Meta para 
2006

• 53.000 crianças
e adolescentes
atendidos, na fai -
xa etária de 7 a
18 anos incom-
pletos, em 407
municípios

• 30 mil jovens e a -
dultos não alfabe -
tizados atendidos

• 1.500 alfabetiza -
do res formados

• Projeto Saúde
Ocular implantado

• 50 adultos alfa-
betizados

Resultados
Alcançados

• 52.833 crianças e a -
do lescentes atendi-
dos em 400 municí-
pios

• 65.822 jovens e adul-
tos atendidos

• 1.981 alfabetiza dores
formados

• 3 convênios formali -
za dos referentes ao
Projeto Saúde Ocular

• 400 adultos alfabeti-
zados

ODMs

GRI

EN3
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Quilombolas

Agroecologia

Programa Nacional
de Incubadoras de
Cooperativas Popu -
lares – PRONINC

Programa Susten -
tável de Costa do
Sauípe – Projeto Be -
rimbau 

Arrecadação de ali-
mentos nos circui -
tos de marketing es     -
portivo e cultural

Contratação de
mão-  de-obra tem-
porária nos eventos
de marketing espor -
tivo e cultural

Programa Adoles -
cente Trabalhador

Apoiar parcerias com instituições
públicas e da sociedade civil vol -
tadas para o resgate da cidadania
de populações habitantes de área
de antigos quilombos.

Apoiar agricultores familiares envol -
vidos em experiências voltadas para
a construção de modelos susten-
táveis de agricultura, respeitando
padrões ecológicos, econômicos 
e sociais.

Consolidar o Programa e criar pos-
tos de trabalho por meio do modelo
cooperativista. 

Apoiar iniciativas para a geração 
de trabalho e renda, melhorando 
as condições socioambientais 
das comunidades do litoral norte 
da Bahia.

Beneficiar comunidades carentes
das localidades onde ocorrem os
eventos.

Gerar empregos temporários, pre -
ferencialmente junto a comunidades
carentes.

Criar oportunidade de aprendiza-
gem e emprego a jovens brasileiros
de todas as regiões do País, com
idades entre 15 e 17 anos e 10
meses, renda familiar de até meio
salário mínimo regional per capita,
que estejam cursando pelo menos 
a 7ª série do ensino fundamental 
ou supletivos do primeiro grau 
e inscritos em programa assisten-
cial de entidades filantrópicas con-
veniadas.

• 1.500 benefi-
ciários diretos e

• 100 pessoas ca -
pa citadas

• 500 beneficiários
diretos e

• 200 agricultores
capacitados

• 700 beneficiários
diretos e

• 6 novas incu ba -
doras

• 400 pessoas be -
ne ficiadas

• 32 toneladas de
alimentos não pe     -
recíveis ar re ca  -
dados - 8 ton. no
marketing cultural
e 24 ton. no es -
portivo.

• 3.560 oportuni -
dades de em pre -
go temporá rio,
sendo: 1.450 no
marke ting espor -
tivo e 2.110 no
marke ting cultu -
ral

• 4.700 adoles-
centes trabalhan-
do nas depen -
dências do Banco

• 2.587 beneficiários
diretos

• não houve capaci-
tação 

• 2.989 beneficiários
diretos e

• 590 agricultores
capacitados 

• 400 beneficiários
diretos e 

• 4 novas incubadoras

• 331 beneficiários 

• 141,7 toneladas
• Marketing Esport:

118 toneladas  
• Marketing Cultural:

23,7 toneladas

• 8.346 contratados
• Marketing Esportivo:

6.354 
• Marketing Cultural:

1.992

• 4.817 adolescentes

Geração de funding
para projetos soci-
ais 

Educação Cidadã – 
Oficina Pão e Be -
leza

Inclusão Digital –
Estação Digital -
implantação de es -
tações digitais
Te  le  centros comu-
nitários – consoli -
da ção e agregação 
de valor à rede de
te lecentros comuni -
tários coordenados
pelo BB

Oficinas Profiss io na -
lizantes - Infor má -
tica e telemarketing
(G.R.E.S. da Man -
gueira)

Projeto Memória
“Nísia Floresta”

Repassar 50% da taxa de adminis-
tração do Fundo BB Referenciado-
DI Social 200 para propiciar 
o aumento dos investimentos em
alternativas para geração de renda
em comunidades carentes.

Promover ações de capacitação 
de funcionários da Comunidade BB,
aposentados, educadores sociais 
e lideranças comunitárias sobre 
os princípios do Fome Zero. 

Promover a inclusão digital em
comunidades não atendidas com
recursos de informática, em parceria
com o Governo Federal.

Estação Digital – Promover ações
de capacitação profissional junto 
à população menos favorecida, 
de forma a aumentar as oportu-
nidades de trabalho. 

Telecentros Comunitários – Es -
timular novas parcerias e o desen-
volvimento de produtos/soluções
que permitam a integração da rede
de espaços de inclusão digital
implantados pelo BB, além da mobi-
lização e organização da comu-
nidade, visando à disseminação 
da cultura e incremento das poten-
cialidades locais.
Promover a inclusão digital 
em comunidades não atendidas
com recursos de informática, 
em parceria com o Governo Federal.

Proporcionar aos jovens e adultos
da comunidade Mangueirense 
o acesso gratuito a aulas de In -
formática e Telemarketing, visando 
à inserção/reinserção no mercado
de trabalho.

Resgatar, preservar e difundir 
a memória de personalidades que
contribuíram com a formação da
identidade cultural e o desenvolvi-
mento do País por meio de ex -
posição itinerante

• R$ 1.400.000,00
(jan/dez 2006)

• 500 pessoas ca -
pacitadas

Estação Digital
• 20 estações digi-

tais implantadas
• 40 educadores

ca  pa citados

Telecentros Co -
mu  nitários
• Capacitação de

1386 monitores

• 240 pessoas for-
madas 

• 18 mil escolas,
4.662 bibliotecas
públicas con tem -
pladas pela ex -
po     sição itineran -
te em 800 muni -
cípios brasi leiros

R$ 1.379.600,74

• 673 pessoas capaci-
tadas, sendo 455
funcionários e 218
da comunidade.

• 20 estações implan-
tadas

• 40 educadores
capacitados 

• 799 monitores
capacitados

• 49 telecentros
implantados

• 195 pessoas for-
madas

• Projeto lançado em
2006. As ex po sições
itinerantes serão rea -
li zadas em 2007

Ação Objetivos Meta para 
2006

Resultados
Alcançados

Ação Objetivos Meta para 
2006

Resultados
Alcançados

ODMsODMs
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Apoio ao Programa
do Primeiro Empre go

Voluntariado – Pro -
grama Volun tariado
e Projeto Voluntários
BB

Escolinha de Vôlei
da Praia de Copa -
cabana

Repasse de 20%
das bilheterias dos
Centros Culturais
Ban co do Brasil pa -
ra programas de cri-
ação de bibliotecas
públicas do Gover -
no Federal

Reciclagem de ma -
lotes bancários

Inclusão bancária

Projeto Piraí, Primeiro Emprego –
A COBRA concentrou em Piraí/RJ 
o serviço de microfilmagem para
atender o BB, gerando emprego 
na comunidade, inclusive pessoas
com deficiência.

Capacitar voluntários por meio dos
cursos de Voluntariado BB, objeti-
vando qualificar a atuação dos mes-
mos em ações sociais.  

Apoiar iniciativas baseadas na ação
voluntária de cidadãos capazes de
promover o fortalecimento do poten-
cial econômico, da melhoria da
condição alimentar e do espírito
associativo de comunidades pobres.

Estimular a prática esportiva de cri-
anças de baixa renda, desenvolven-
do sua capacidade e habilidade
para jogar voleibol, bem como 
o relacionamento, a convivência
social e o espírito de equipe.

Destinar 20% das bilheterias dos
CCBB´s para programas e projetos
do Governo Federal para a criação
de bibliotecas públicas, como por
exemplo, o Programa ARCA DAS
LETRAS – mini-bibliotecas rurais em
áreas de assentamentos da reforma
agrária, da agricultura familiar e de
comunidades quilombolas, entre
outras.

Destinar malotes sem condições 
de uso para cooperativas de reci-
clagem para produção de bolsas 
e mochilas para comercialização
nos mercados interno e externo.

Possibilitar a abertura de conta cor-
rente simplificada para a população
de baixa renda, moradores da pe -
riferia de grandes centros e em re -
giões desassistidas por bancos,
além de microempresários da eco -
nomia informal.

• 180 empregos
gerados

• 5.000 funcio ná -
rios, da ativa 
e aposentados,
capacitados nos
cursos de Volun -
tariado BB

• 400 pessoas be -
ne  ficiadas dire-
tamente nos pro-
jetos desenvolvi-
dos pelo Projeto
Voluntários BB

• 110 crianças 
a ten   didas

• R$ 100.000,00  
a ser repassado
para os projetos
de bibliotecas

• 1.000 malotes
disponibilizados

• 6.500 pontos de
atendimento

• 1.514.617 cor-
rentistas
• 772.913 opera -

ções de crédito
contratadas

• 182 empregos gera-
dos

• 11.262 funcionários
capacitados

• 1.417 pessoas bene-
ficiadas

• 150 crianças atendi-
das

• R$ 163.167,62
repassados

• 3.087 malotes
disponibilizados

• 5.140 pontos de
atendimento

• 1.335.294 correntistas

• 1.000.301 operações
de crédito contra ta -
das

Ação Objetivos Meta para 
2006

Resultados
Alcançados

ODMs Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

Veja mais sobre os ODM’s na página www.nospodemos.org.br.

Erradicar a extrema
pobreza e a fome

Atingir o ensino básico
universal

Promover a igualdade de gênero
e a autonomia das mulheres

Reduzir a mortalidade
infantil

Melhorar a saúde
materna

Combater o HIV/Aids,
a malária e outras
doenças

Garantir a sustentabilidade
ambiental

Estabelecer uma parceira mundial
para o desenvolvimento
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1 - Base de Cálculo 2006 Valor (Mil reais) 2005 Valor (Mil reais)

Receita líquida (RL) 61.014.301 56.131.167

Resultado operacional (RO) 6.043.777 4.153.602

Folha de pagamento bruta (FPB) 7.024.235 6.985.517

2 - Indicadores Sociais Internos Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL Valor (mil) % sobre FPB % sobre RL

Alimentação 606.990 8,64% 0,99% 574.641 8,23% 1,02%

Encargos sociais compulsórios 1.550.902 22,08% 2,54% 1.528.804 21,89% 2,72%

Previdência privada 460.882 6,56% 0,76% 528.833 7,57% 0,94%

Saúde 402.168 5,73% 0,66% 379.172 5,43% 0,68%

Segurança e saúde no trabalho (1) 26.932 0,38% 0,04% 9.212 0,13% 0,02%

Educação 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Cultura 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Capacitação e desenvolvimento 62.726 0,89% 0,10% 103.259 1,48% 0,18%
profissional (2)

Creches ou auxílio-creche 36.937 0,53% 0,06% 34.586 0,50% 0,06%

Participação nos lucros ou resultados 773.098 11,01% 1,27% 530.992 7,60% 0,95%

Outros 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total - Indicadores sociais internos 3.857.909 54,92% 6,32% 3.689.499 52,82% 6,57%

3 - Indicadores Sociais Externos Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Educação 20.900 0,35% 0,03% 26.595 0,64% 0,05%

Cultura 31.324 0,52% 0,05% 44.465 1,07% 0,08%

Saúde e saneamento 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Esporte 45.600 0,75% 0,07% 43.800 1,05% 0,08%

Combate à fome e segurança 1.802.180 29,82% 2,95% 143.345 3,45% 0,26%
alimentar (3)

Outros (Fundos da Infância 7.901 0,13% 0,01% 5.187 0,12% 0,01%
e Adolescente - FIA)

Total das contribuições para 1.907.905 31,57% 3,13% 258.205 6,22% 0,46%
a sociedade

(excluídos encargos sociais) 1.321.142 21,86% 2,17% 4.274.301 102,91% 7,61%

Total - Indicadores sociais externos 3.229.047 53,43% 5,29% 4.532.506 109,12% 8,07%

4 - Indicadores Ambientais Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL

Investimentos relacionados 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
com a produção/ operação da empresa

em programas e/ou projetos externos 38 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%

Total dos investimentos 38 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00%
em meio ambiente
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Os projetos sociais e ambientais desenvolvi
dos pela empresa foram definidos por:

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

Quanto à liberdade sindical, ao direito de 
negociação coletiva e à representação interna 
dos(as) trabalhadores(as), a empresa:

A previdência privada contempla:

A participação dos lucros ou resultados 
contempla:

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

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

Número total de reclamações e críticas 
de consumidores(as): (5)

% de reclamações e críticas atendidas 
ou solucionadas: 

(  ) direção (x) direção (  ) todos(as) 

e gerências empregados(as) 

(x) direção (  ) todos(as) (x) todos(as)

e gerências empregados(as) + Cipa

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

(  ) direção (  ) direção (x) todos(as) 

e gerências empregados(as)

(  ) direção (  ) direção (x) todos(as) 

e gerências empregados(as)

(  ) não são (x) são (  ) são exigidos
considerados sugeridos

(  ) não se (x) apóia (  ) organiza
envolve e incentiva

na empresa no Procon na Justiça
222.524 182 20.696

na empresa no Procon na Justiça
100% 100% 35,81%

(  ) direção (x) direção (  ) todos(as) 

e gerências empregados(as) 

(x) direção (  ) todos(as) (x) todos(as)

e gerências empregados(as) + Cipa

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

(  ) direção (  ) direção (x) todos(as) 

e gerências empregados(as)

(  ) direção (  ) direção (x) todos(as) 

e gerências empregados(as)

(  ) não são (x) são (  ) são exigidos
considerados sugeridos

(  ) não se (x) apóia (x) organiza
envolve e incentiva

na empresa no Procon na Justiça
222.524 182 20.696

na empresa no Procon na Justiça
100% 100% 100%

6 - Informações relevantes quanto 2006 Metas 2007
ao exercício da cidadania empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração 18,8x 18,8x
na empresa

Número total de acidentes de trabalho (4) 641 608

Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): Em 2006: 16.012.502 Em 2005: 16.434.489

Distribuição do Valor Adicionado (DVA): 14,03% governo      31,42% governo                              
48,23% colaboradores(as) 43,31% colaboradores(as)

15,1% acionistas 9,12% acionistas 
0% terceiros 0% terceiros 

22,64% retido 16,15% retido

Quanto ao estabelecimento de “metas anuais” (  ) não possui metas    (  ) não possui metas
para minimizar resíduos, o consumo em geral (  ) cumpre de 0 a 50% (  ) cumpre de 0 a 50%
na produção/ operação e aumentar a eficácia (X) cumpre de 51 a 75%    (  ) cumpre de 51 a 75%  
na utilização de recursos naturais, a empresa (  ) cumpre de 76 a 100% (X) cumpre de 76 a 100%

Balanço Social Anual / 2006

LA7

4.1

LA6

LA4

LA3

LA3

EC6

SO1

4.14

4.14

EC1

EN30

EN26

5 - Indicadores do Corpo Funcional 2006 2005

Nº de empregados(as) ao final do período 82.672 83.751

Nº de admissões durante o período 2.843 7.835

Nº de empregados(as) terceirizados(as) 5.999 6.433

Nº de estagiários(as) 9.947 10.363

Nº de empregados(as) acima de 45 anos 24.452 24.590

Nº de mulheres que trabalham na empresa 29.637 29.807

% de cargos de chefia ocupados por mulheres 28,42% 26,54%

Nº de negros(as) que trabalham na empresa 16.964 14.377

% de cargos de chefia ocupados por negros(as) 18,89% 15,70%

Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais 1.473 1.437

7 - Outras Informações

Banco do Brasil S/A - Brasília/DF - CNPJ: 00.000.000/0001-91
Para esclarecimentos sobre as informações declaradas: Marco Geovanne Tobias - (61) 3310.3980 - 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 externamente.

(1) No valor de 2005 não foi considerado o investimento em saúde do trabalho. | (2) Alteração na metodologia de cálculo de 2005 para 2006. 
(3) Em 2006, houve um incremento de 20 novas ações no Plano de Ação do BB no Fome Zero. | (4) Nessa informação estão incluídos os afastamentos rela
cionados a Doenças do Trabalho. | (5) O Banco do Brasil não estabelece metas anuais para acolhimento de reclamações e críticas, sendo repetidos, como 
metas para  2007, os números obtidos em 2006.

GRI

LA3

LA3 

LA6

LA3

LA11

LA3

SO1

GRI

GRI

LA1

LA13

LA13

LA13

LA13

LA13

LA13

GRI

GRI
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Perspectiva Comportamento
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Perspectiva Comportamento

Organizacional

1 - Quadro de Funcionários

O Banco do Brasil contava, ao final de 2006, com 82,7 mil fun-

cionários, 64,2% do sexo masculino e 35,8% do sexo feminino, 

e 6 mil contratados junto a empresas especializadas no fornecimen-

to de mão-de-obra temporária.

Para suprir a necessidade de determinadas regiões, foram realizados,

em 2006, novos processos seletivos externos para a formação 

de cadastros de pessoal nos estados de MT, MS, TO, SP e DF. 

Dos 258,5 mil candidatos inscritos, 8,4 mil foram aprovados.

Desenvolvimento 

dos funcionários

Melhor banco 

para trabalhar
O objetivo empresarial é a criação de valor

para os acionistas, e o lucro é um dos seus

caminhos. Empreendedores buscam otimizar suas

capacidades de extrair bons desempenhos dos ativos

que lhes são confiados. Os bem sucedidos atraem 

parceiros: fornecedores de capital, de bens, de mercadorias,

de serviços e de trabalho querem participar do sucesso

e ajudar a expandir os ativos.

Parceria construtiva requer confiança, que requer

transparência. Para criar um ambiente propício 

à confiança, com total clareza de atos e com 

compromissos de responsabilidade entre detentores do

capital e investidores potenciais, nasceu o Novo

Mercado. Esse caminho, o de melhorar os mecanismos

de interação entre os níveis decisórios dentro e fora da

empresa, é preconizado pela Governança Corporativa,

campo de estudo que invadiu a vida empresarial no

mundo e no Brasil e é destinado aos que pretendem 

o sucesso com responsabilidade. Aderir ao Novo

Mercado é sinal de modernidade, compromisso social 

e visão empresarial a longo prazo, 

ingredientes do crescimento econômico.

Dr. L. Nelson Carvalho

Professor do Departamento de

Contabilidade e Atuária da

Universidade de São Paulo (USP)

“

”

GRI

LA13
LA1

Informações gerais sobre a composição do quadro de funcionários

Indicador Metas 2006 Desempenho 2006

% de funcionários que se declaram satisfeitos em trabalhar 80% 73,7% dos funcionários 
no BB, medido na Pesquisa de Satisfação no Trabalho satisfeitos ou muito satisfeitos

% de funcionários com, no mínimo, 30 horas de treinamento por ano 90% 96,7%

Gênero (%) 2005 2006

Homens 64,4 64,2

Mulheres 35,6 35,8

Cor (%) 2006

branca 76,6

preta 2,0

parda 18,5

amarela 2,8

indígena 0,1

Total 100,00
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Adicionalmente, em 2006, o BB assinou um convênio com diversas

instituições de ensino federais e estaduais para viabilizar 

a Universidade Aberta do Brasil. O projeto, conduzido pelo Ministério

da Educação e apoiado pelo Banco, tem por objetivo viabilizar a ofer-

ta gratuita de curso superior a distância às pessoas que residem em

áreas de difícil acesso. Mais de 11 mil alunos foram selecionados por

meio de processo seletivo específico em 19 estados.

Além das ações de incentivo à educação formal, a Universidade

Corporativa (UniBB) oferece ações de desenvolvimento de com-

petências profissionais. Para atender às demandas de capacitação

dos funcionários nas áreas de Gestão e Estratégia, Negócios 

e Apoio aos Negócios, Educação e Pedagogia e Responsabilidade

Socioam biental, o Banco dispõe de um portfolio de 200 cursos

desenvolvidos internamente e conta com um quadro de educadores

de 1,8 mil funcionários. 

Em atendimento ao disposto na Resolução CMN 3.158/2003, o Banco

criou o “Programa de Certificação Legal em Investimentos”. O objeti-

vo é certificar todos os funcionários que trabalham com produtos 

de investimentos até o final de 2007. Em 2006, o Banco certificou 

17,7 mil funcionários e assumiu a primeira posição no mercado.

Outras ações de atualização e aprofundamento são contratadas no

mercado em instituições com reconhecido nível de excelência. Para

que os cursos sejam acessíveis a todos os funcionários, diversas

mídias são utilizadas para cursos a distância: TVBB, web e impressa.

O Programa Extraordinário para Aprimoramento dos Funcionários tam-

bém foi importante para ampliar e democratizar as oportunidades 

de aprendizagem em 2006. O programa prevê uma verba específica

por funcionário para aquisição de revistas, livros, jornais, treinamentos

presenciais e a distância, mensalidades escolares, provedores 

de Internet e ações ligadas à qualidade de vida. No período, foram

beneficiados 52 mil funcionários do segmento operacional, educadores

e agentes do processo de educação corporativa do Banco.

Outro ponto forte no relacionamento do BB com seus funcionários 

é o programa Ascensão Profissional, que está inserido no processo 

de implantação do modelo de Gestão por Competências no Banco 

do Brasil. O programa foi formatado para conferir simplicidade,

clareza e transparência aos critérios de ascensão profissional. Dessa

forma, a ascensão tem como pressuposto a meritocracia, baseada

nas competências expressas pelo funcionário. 

O programa é constituído de três etapas: certificação, qualificação 

e comissionamento. Na etapa de certificação os funcionários classifica-

dos no recrutamento se submetem a provas de conhecimentos 

2 - Capacitação e Encarreiramento

Para incentivar a democratização das oportunidades de capacitação,

o BB instituiu a meta individual de, no mínimo, 30 horas de treinamen-

to, com foco no desenvolvimento de competências necessárias 

à excelência profissional e impacto direto na pontuação que define 

a participação nos lucros da Empresa. Além disso, incentivou 

o aumento da oferta de ações de treinamento e desenvolvimento dos

funcionários com o estabelecimento de meta para mensurar a quanti-

dade média de horas de treinamento. Em 2006, a meta foi cumprida

por 96,7% dos funcionários e o tempo médio de treinamento observa-

do superou 120 horas. 

Além disso, o Banco concedeu, nos últimos 12 meses, 6,8 mil bolsas

de graduação presencial e a distância, 2 mil bolsas de MBA a dis-

tância e 464 bolsas para estudos de língua estrangeira. Ao final 

do período, 14,7% dos funcionários possuíam especialização,

mestrado ou doutorado, 46,3% ensino superior, 38% ensino médio 

e 1% ensino fundamental.

GRI

LA11
LA10

Escolaridade  (%) 2005 2006

Especialização, mestrado ou doutorado 14 15

Superior 52 46

Ensino Médio 33 38

Ensino Fundamental 1 1

Idade (%) 2005 2006

18-25 anos 12,1 9,2

26-35 anos 27,4 29,3

36-45 anos 32,5 31,7

46-55 anos 27,0 28,3

56-60 anos 0,9 1,3

acima de 60 anos 0,1 0,2

Total 100,00 100,00

Gênero, Cargo de Chefia (%) 2005 2006

Homens 83,5 81,6

Mulheres 26,5 28,4

Deficientes Físicos 2005 2006

Portadores de deficiência 1437 1473
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3 - Avaliação de Desempenho 

O Banco instituiu nos últimos anos um novo modelo de avaliação 

de desempenho, com ênfase no desenvolvimento profissional por com-

petências, na avaliação por múltiplas fontes (auto-avaliação, avaliação

dos subordinados, do superior imediato e dos pares) e no planejamento

da carreira através de um plano de desenvolvimento de competências.

Com o novo modelo, o BB procura descrever comportamentos

necessários para o trabalho, em situações concretas e com uma

descrição clara do que se espera do funcionário na sua área de atua -

ção, pois considera, como competências profissionais, combinações

sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes, expressas 

no desempenho profissional, dentro de determinado contexto 

ou estratégia organizacional.

4 - Remuneração, Participação nos Lucros 
e Negociações Salariais

O BB destinou aos seus funcionários o valor bruto de R$ 7 bilhões 

em salários em 2006. Foram destinados R$ 773,1 milhões a título 

de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), distribuídos conforme

negociações em acordos coletivos específicos com entidades repre-

sentativas dos funcionários, equivalente a 11,1% da folha de paga-

mento bruta.

em temas re levantes à prática bancária. A segunda fase é composta 

por entrevistas e avaliações técnico-comportamentais de acordo 

com um perfil previamente definido. Por fim, no comissionamento, o fun-

cionário concorre às funções comissionadas e pode ser nomeado 

se obtiver classificação entre os mais bem pontuados da oportunidade. 

O gerenciamento do processo de recrutamento interno de profissio -

nais para preenchimento de vagas em cargos comissionados 

no Banco do Brasil é feito pelo Sistema de Talentos e Oportunidades

(TAO). O sistema tem como premissa identificar e mensurar as com-

petências e experiências dos funcionários, bem como sinalizar para

seu corpo de colaboradores as diversas oportunidades oferecidas 

na Empresa. O TAO proporciona agilidade, transparência e segurança

na escolha dos profissionais, além de facilitar o processo de gerencia -

mento de competências. 

Para o preenchimento de cargos comissionados não contemplados 

no Programa Ascensão Profissional, o BB conta com funcionários

especializados e preparados para conduzir os processos seletivos, 

e oferecer consultoria interna sobre o assunto.

Em 2006, o BB aderiu ao programa Pró-Eqüidade de Gênero, coorde-

nado pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres do Governo

Federal. O objetivo é desenvolver novas concepções na gestão 

de pessoas e cultura organizacional para alcançar a eqüidade 

de gênero no trabalho. 

GRI

LA12

GRI

EC7

GRI

EC7

GRI

4.12

1964
Criado o Grupo de Trabalho para atuar na formação dos instrutores 
e apresentar anteprojeto para os centro de treinamento

1966
Nasce a Revista Desed

1989
Surge o Programa de Informatização no Treinamento

1992
Criado o Programa BB Educar – Educação de Jovens e Adultos

1993
Lançado o Programa BB MBA – Treinamento de Altos Executivos

1996
Lançado o Programa Profissionalização

1998
Criada a TV Corporativa (TVBB) e o teletreinamento

2001
Inaugurado o Portal do Desenvolvimento Profissional

2002
Lançada a Universidade Corporativa Banco do Brasil (Uni BB)

2003
Realizado o IV Fórum de Gestão e Pessoas e Responsabilidade Socioam biental; cria-
do o Programa Extraordinário para Aprimoramento dos Funcionários

2004
Lançado o Programa de Tele-educação Rede Aberta

2005
Firmado convênio entre a UniBB e o MEC para a criação da Universidade Aberta do Brasil
(UAB); lançado o Programa de Gestão de Desempenho por Competência e o Programa de
Identificação e Desenvolvimento de Executivos

2006
Realizado o 1º vestibular para o curso de gra duação em Administração da UAB, com a aprova -
ção de 6 mil funcionários do BB; cria do o Projeto Memória da Educação no BB,  lançado o do
Programa de Ascensão Profissional na Rede de Agências

1973
O Desed é transferido para Brasília

1977
Introduzida a sistematização do treinamento e adotado o conceito 
de formação permanente

1978
Criado o BIP (Boletim de Informação do Pessoal)

1986
Criado setor de produção de vídeos para treinamento

1965

Criado o Desed, Departamento de Seleção e Desenvolvimento do Pessoal, no Rio de Janeiro

GRI

LA3
LA4
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7 - Comunicação Corporativa

O relacionamento do BB com seus funcionários e colaboradores 

se dá por meio de diversos canais de comunicação, como os Portais

na Internet e na Intranet, a Agência de Notícias (canal no sistema inter-

no do Banco), a revista bb.com.você, a TVBB (TV corporativa), 

o Caderno Profissionalização e a Ouvidoria Interna.

Com dois anos de funcionamento, a Ouvidoria Interna do Banco do Brasil

consolidou-se como um meio de comunicação entre a empresa, fun-

cionários, colaboradores e adolescentes aprendizes. O canal foi criado

para acolher denúncias, reclamações e elogios, garantindo o sigilo 

das informações. Além disso, busca a melhoria contínua dos processos,

programas e políticas da área de gestão de pessoas e responsabilidade

socioambiental. Em 2006, a área recebeu 7,6 mil contatos. 

Esse canal foi um dos resultados das críticas e sugestões dos fun-

cionários acerca das políticas de gestão de pessoas, apresentadas,

em 2003, no IV Fórum de Gestão de Pessoas e Responsabilidade

Socioambiental. Das cerca de 18 mil manifestações colhidas, 43%

referiam-se aos temas: remuneração, ascensão profissional, treina-

mentos, qualidade vida no trabalho e benefícios. 

Em 2006, a título de prestação de contas, o Banco reuniu e publicou

as críticas e sugestões dentro desses temas. Esse documento inclui 

o tratamento que foi dado a cada uma delas e os resultados 

dos esforços em compartilhar o desejo dos funcionários com as pos-

sibilidades da Empresa. 

8 - Satisfação no Trabalho

Anualmente o Banco oferece, para preenchimento voluntário de seus

funcionários, uma pesquisa de Satisfação no Trabalho. A pesquisa

avalia a satisfação em relação ao trabalho sob diferentes aspectos,

como recompensas, relacionamentos, oportunidades de crescimento

e condições de trabalho.

Em 2006, prevaleceu o sentimento positivo com relação a trabalhar 

no Banco do Brasil. A cada dez funcionários, oito consideraram como

“bom” ou “muito bom” trabalhar no BB. Adicionalmente, a taxa 

de 3,8% de rotatividade de pessoal – relação entre as admissões 

e os desligamentos (voluntários e involuntários) – no último ano ficou

baixa em relação ao percentual apresentado em 2005 – 6,1%, 

e o percentual de absenteísmo (ausências não programadas) encer-

rou o ano no patamar de 1,6%. 

Os acordos coletivos, firmados anualmente com as entidades sindi-

cais, beneficiam a totalidade dos funcionários. Em 2006, os acordos

proporcionaram reajuste de 3,5% sobre as verbas de natureza sala rial

e sobre os benefícios, bem como possibilitaram melhoria 

das condições de trabalho na empresa. 

5 - Previdência Complementar

A previdência complementar oferecida pelo BB aos seus funcionários está

a cargo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

(Previ), o maior fundo de pensão da América Latina. Mantida com con-

tribuições do Banco e dos funcionários, funcionando com um sistema 

de gestão compartilhada, no fim do ano, a Previ contava com 136,4 mil

associados funcionários do Banco, sendo 79,2 mil ativos e 57,1 mil aposen-

tados. No exercício, a contribuição patronal foi de R$ 229,9 milhões. 

Em 2006, foi atendida uma antiga reivindicação do funcionalismo: 

a redução da Parcela Previ (valor de referência a partir do qual se cal-

cula a complementação de benefícios de aposentadoria pagos aos

associados do Plano de Benefícios nº 1 da Previ). Essa decisão,

decorrente de acordo, permitiu, além da melhoria de benefícios, 

o encerramento de ações judiciais que se estendiam desde 2001.

6 - Saúde e Qualidade de Vida

Com vistas a prestar atendimento de saúde e otimizar a qualidade 

de vida dos funcionários, o BB mantém, em parceria com os fun-

cionários, em gestão compartilhada, a Caixa de Assistência 

dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi). Em 2006, o Banco des-

tinou R$ 402,2 milhões para a Cassi. 

Tendo em vista os compromissos estabelecidos nas políticas 

de responsabilidade socioambiental, que definem o respeito à diversi-

dade como um de seus princípios, foi autorizada, a partir do primeiro

trimestre de 2006, a inclusão de companheiros do mesmo sexo como

beneficiários da Cassi.

Ainda em relação à saúde e qualidade de vida no trabalho, 

as Unidades Regionais de Gestão de Pessoas e Responsabilidade

Socioambiental do BB tem papel fundamental na condução 

do Programa de Assistência às Vítimas de Assaltos e Seqüestros

(Pavas). O Pavas é responsável por acionar os intervenientes para

oferecer ao funcionário ou familiar o apoio necessário, além de acom-

panhar a situação da vítima durante um período.

Por fim, o BB destinou R$ 606,9 milhões em benefícios de auxílio-

refeição e cesta alimentação, no último ano, para o Programa 

de Alimentação do Trabalhador.

GRI

4.14
4.16
4.17

GRI
LA2
LA7

GRI
LA3
EC3

GRI

LA9
LA3
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Para esse resultado, contribuem a maior base de clientes, a maior

capilaridade do Sistema Financeiro Nacional, a atuação em todos 

os segmentos da economia e os investimentos em esporte, cultura 

e ações sociais. Tudo isso compõe a percepção que se tem 

da Empresa.

4 - Tecnologia

O avanço tecnológico revolucionou o atendimento bancário e mudou 

a forma como os clientes se relacionam com as instituições finan-

ceiras. Além de um atendimento cordial e competente, os clientes

esperam, sobretudo, comodidade e segurança para fazer suas

transações financeiras. Nesse cenário, a tecnologia passou a ser 

um patrimônio intangível, pois muito mais do que máquinas e canais,

ela passou a oferecer conforto.

Com a maior rede de terminais de auto-atendimento, pioneiro 

no Mobile Banking e líder no canal Internet, o Banco do Brasil encer-

rou o ano apontado como o melhor banco em tecnologia da infor-

mação e o mais inovador em diversos prêmios da área.

Veja mais sobre Tecnologia na página 110.

Intangíveis

1 - Capilaridade

Com 39,7 mil terminais de auto-atendimento, 15,1 mil pontos 

de atendimento, 1,8 mil correspondentes bancários e uma rede exter-

na complementar de 1,4 mil bancos, além de presença na Internet, por

meio do portal BB, no celular, por meio do Mobile Banking, e no tele-

fone, por meio da Central de Atendimento, o Banco do Brasil tem 

a maior capilaridade entre as instituições financeiras do País.

A capilaridade do BB amplia seu potencial de gerar negócios. A estru-

tura de atendimento se reverte em conforto e acessibilidade para 

os clientes do BB, vantagens que podem fazer a diferença na hora 

da escolha de um banco. Para a Empresa, é uma oportunidade 

de aumentar a exposição de produtos, de serviços e da marca.

2 - Funcionários

O Banco do Brasil encerrou o exercício de 2006 com 82,7 mil fun-

cionários. Ingressos na Empresa por meio de concurso público, esses

colaboradores compõem um dos maiores ativos da Instituição.

Competência técnica, qualificação profissional e comprometimento

com os valores da Empresa são características que diferenciam 

o quadro de pessoal do BB.

Para aumentar esse patrimônio, o BB investe em capacitação, saúde 

e previdência complementar, além de incentivar e apoiar atividades

que melhoram a qualidade de vida e a satisfação de seus fun-

cionários, como o Programa Voluntariado.

Veja mais sobre Comportamento Organizacional na página 147 e sobre 

o Programa Voluntariado na página 129.

3 - Marca

Em 2006, o Banco do Brasil foi apontado, pela 16ª vez, como o banco

mais lembrado entre os brasileiros pelo prêmio Top of  Mind, 

do Instituto DataFolha.  A liderança, detida desde a primeira edição 

do prêmio, indica o grande valor da marca do BB.  

Esse valor foi mensurado pela pesquisa da Brand Finance, publicada

na Revista Época em 2006. No estudo, a marca Banco do Brasil 

foi avaliada em R$ 5,1 bilhões, crescimento de 12% em relação 

a 2005. no Ranking das empresas com as marcas mais valiosas do

país, o BB aparece em quarto lugar.

GRI

LA1 Banco do Brasil Banco 2 Banco 3

1992

% de reconhecimento da Marca

39

15

9

37

17

9

33

19

11

38

18

9

39

18

12 12

38

20

13

37

22

13

37

22

13

36

26

13

38

23

14

37

22

35

15

10

36

18

8

36

17

10

35

16

10

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Top of  Mind categoria bancos

Top of  Mind da Folha de São Paulo

Seleção Brasileira de Vôlei,

Hexacampeã da Liga Mundial 

e Bicampeã Olímpica
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• BB DTVM – classificação de Manager Quality 1 , MQ1, nota máxima do rating 

de excelência de gestão de investimento da Agência  Moody's

• Melhor Banco para Você Investir, Guia VOCÊ S/A

• Prêmio Latin Finance Banks of  the Year 2006, na categoria Financial Issuer – Best

Institution, da Revista Latin Finance, pela emissão de Bônus Perpétuos do Banco 

do Brasil 

• Destaque Bovespa 2006 – Categoria Companhias Abertas – Oferta mais Pulverizada

• Primeiro lugar Ranking ANBID de Financiamento de Projetos — categoria Estruturador

de operações/volume

• Euromoney - Project Finance Deal of  the Year Awards 2005 – estruturação do Projeto

Eólico da empresa Ventos do Sul Energia S.A.

• 4ª Edição do Certificado Empresa Cidadã – o BB e o Contador Geral, receberam 

a certificação do CRC-RJ

• Selo Ibase, do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas

• Aliança do Brasil – 5° Prêmio Marketing Best de Responsabilidade Social

• Selo Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq

• Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - Quatro iniciativas sociais apoiadas

pelo BB e pela Fundação Banco do Brasil receberam o Prêmio ODM, promovido pelas

Nações Unidas

• Instituição financeira que mais investe em políticas socioambientais no país – relatório

do World Wildlife Fund

• Aliança do Brasil – Top Social ADVB 2006; Melhor seguradora do segmento vida 

no Ranking FGV/Conjuntura Econômica

• Brasilprev – “Melhores em Dinheiro” da revista Isto É Dinheiro

• Brasilprev – “Balanço Financeiro” do jornal Gazeta Mercantil

• Brasilprev – ; “As Empresas Mais Admiradas no Brasil” da Revista Carta Capital

• Ourocap Empresa – e “Cobertura Performance 2006”

• Ourocap Empresa – “Destaque no Marketing 2006 (ABMN)”

• Brasilcap – “Segurador Brasil”, nas categorias Especializada em Capitalização 

e Desbravadores

• Brasilcap – “Mercado de Seguros” – troféu Gaivota de Ouro-melhor empresa 

de Capitalização

• Brasilveículos – 6º Prêmio Mercado de Seguros – Troféu Gaivota de Ouro

• Brasilveículos – IX Prêmio Cobertura

• Empresa mais inovadora no uso de TI", pela Revista InformationWeek - Brasil e vence-

dor na categoria finanças "As mais inovadoras de  bancos  e  seguradoras" com o pro-

duto Mobile  Banking

• Prêmio e-finance edição 2006 – “Melhor conjunto de soluções em gestão de TI”,

“Melhor canal de auto-atendimento”, “Melhor site B2B”, “Melhor solução para cartão

de crédito”, “Melhor plataforma aberta em automação bancária”, “Melhor terceiriza-

Investimentos

Mercado de Capitais

Projetos

Responsabilidade

Socioambiental

Seguros, Previdência e

Capitalização

Tecnologia, Infra-estrutura

e Logística

Continua

• Melhor empresa do setor financeiro no agronegócio – Revista Exame

• Global Finance Award - Best Agriculture Bank

• Prêmio Agrimais Revista Agrinova - Melhor Banco do Agronegócio

• VI Prêmio ABT – categoria Operação de Relacionamento em Call Center Próprio 

ou Terceirizado

• VII Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, categoria

Banco de Varejo

• Best CLS-Linked Bank Offering in Latin America – melhor fornecedor de serviços

de tesouraria e cash management

• Trade Finance Bank e Export Credit Bank – apoio e financiamento ao comércio

exterior

• VIII Prêmio Minas - Desempenho Empresarial 2005/2006 - Categoria Destaque

Institucional de Minas: Apoio às Exportações, concedido pela revista Mercado

Comum

• Prêmio AEB Destaque de Comércio Exterior 2006 – apoio à exportação, concedi-

do pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e pela

Associação de Comércio Exterior do Brasil

• Global Finance’s Best Bank Awards, categorias Best Trade Finance Provider –

Brasil e Best CLS-Linked Bank Offering in Latin America, concedido pela revista

inglesa Global Finance

• Prêmio E-finance 2006 - Categoria Melhor Site B2B com o Balcão de

ComércioExterior, concedido pela revista Executivos Financeiros

• Prêmio Vladimir Herzog, categoria "imagem de TV", pelo programa Mobilização

Brasil, realizado em parceria pela TVE e Fundação Banco do Brasil

• Prêmio Aberje Nacional, categoria revistas internas; e três prêmios Aberje, etapa

regional Centro-Oeste/Leste

• Prêmio Top of  Mind, Instituto Datafolha – marcas mais lembradas pelo público

• Melhor avaliação dentre as instituições financeiras brasileiras pelo Instituto 

de Reputação dos Estados Unidos

• Prêmio Aberje 2006 – finalista na categoria Publicação Especial com o livro “Artes

Visuais: Da Exposição à Sala de Aula”

• Prêmio Bravo! Prime de Cultura, categoria de melhor programação cultural

• Certificações de Sistemas de Gestão da Qualidade baseados na NBR ISO 9001,

na área de crédito

• Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF 2006, Ministério do Planejamento,

Orçamento e Gestão, pelos trabalhos das diretorias de Agronegócios e de Crédito

• BB DTVM – primeiro lugar no Prêmio de Melhor Gestor do Guia Exame – 

Os Melhores Fundos de Investimento 2006

• BB DTVM – Melhor Gestor nas categorias Fundos de Varejo, Fundos de Renda Fixa

e Fundos Cambiais da Revista EXAME

Agronegócio

Atendimento, Produtos e

Serviços

Comércio Exterior

Comunicação e Marketing

Gestão

Investimentos

Principais prêmios recebidos em 2006 Principais prêmios recebidos em 2006

Continua

GRI

2.10
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Índice GRI - Global Reporting Initiative

A partir do Relatório Anual de 2002, o Banco do Brasil incluiu, além das infor-

mações negociais do período, o conjunto de ações de responsabilidade socioam-

biental, mostrando que os dois aspectos constituem o eixo de uma organização

rentável e sintonizada com as demandas da comunidade em que atua. Além disso,

desde 1997 o Banco adota o modelo de Balanço Social proposto pelo Instituto

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), permitindo maior 

com     pa ra bili dade entre seus pares. 

Em 2006, com vistas a otimizar a divulgação de seu resultado sob a óptica

socioambiental, o Banco do Brasil deu início à adoção dos indicadores propostos

pela Global Reporting Initiative (GRI), um modelo reconhecido internacionalmente.

Vale a pena ressaltar que a introdução desses indicadores se dará 

de forma progressiva e gradual, conforme a disponibilidade das informações 

e mudança nos processos de mensuração na Empresa. Para elaborar este

relatório, foi realizado um diagnóstico a partir do Relatório Anual 2005, baseado

nos indicadores GRI de 3ª geração e nos diálogos com os públicos de interesse

para identificação de temas relevantes. 

As informações constantes neste Relatório referem-se ao período compreendido

entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2006. Esses dados estão limitados 

ao Banco do Brasil e, devido aos significativos impactos causados pela atuação 

da Fundação Banco do Brasil (FBB), optou-se por incorporar algumas informações

e resultados da instituição no Relatório do BB.

A exemplo das publicações anteriores, as informações são mensuradas e vali-

dadas por cada segmento da empresa, via sistemas de controle corporativos e até

mesmo por sistemas locais de levantamento e armazenamento de informações

gerenciais. Vale ressaltar que o BB busca a coleta corporativa levando-se em conta

o custo/benefício no desenvolvimento de sistemas de coleta de dados. 

Os índices GRI encontram-se destacados ao longo do Relatório Anual e das De -

mons trações Contábeis, conforme apresentação dos temas a que se referem, bem

como no Ín dice GRI, na página 162. Esse índice aponta os indicadores contidos

nos dois cadernos que compõem o conjunto Relatório Anual 2006.

A terminologia ND – não disponível foi a opção encontrada para os indicadores

que ainda não foram analisados segundo as diretrizes GRI. As análises serão efe-

tuadas paulatinamente e, se passíveis de publicação, serão incorporadas 

no relatório do próximo período. Para os indicadores não previstos no período 

ou considerados não relevantes no processo produtivo da Empresa, foi utilizada 

a terminologia NA – não se aplica.

Baseada em análise interna do conteúdo do Relatório e segundo os critérios 

dos níveis de aplicação da GRI, o Banco do Brasil se autodeclara no Nível 

C de aplicação da Estrutura de Relatórios da GRI. 

ção de rede de telecomunicações”, “Melhor infra-estrutura em ambiente 

mainframe”, “Especial mobile banking” e “Especial rede de telecomunicações”

• Prêmio Excelência Relatório Bancário 2006 – categoria Mobile Bank

• “Melhor infra-estrutura em TI”, concedido pela Revista Executivos Financeiros

• “Empresa do Ano”, pela Revista B2B Magazine

• Prêmio Padrão de Qualidade em B2B, categorias "Melhor infra-estrutura para com-

ponentes tecnológicos", "Prêmio Security - empresa que melhor investe em segu-

rança" e “Outsourcing de infra-estrutura”

• “Melhor projeto de arquitetura”, concedido pelo Instituto de Arquitetos do Brasil

(IAB), pelo projeto da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo

GRI

3.7

GRI

3.6
3.1

GRI

3.5

Principais prêmios recebidos em 2006

Tecnologia, Infra-estrutura

e Logística
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Parâmetros para o Relatório Páginas a consultar

3.10 Reformulações de informações 

fornecidas em relatórios anteriores. ........................................................................

3.11 Mudanças significativas em comparação 

com anos anteriores. ...............................................................................................

3.12 Índice Remissivo GRI. .....................................................................................162

3.13 Política e prática relativa à busca 

de verificação externa. ............................................................................................ 42

Governança, Compromissos e Engajamento

4.1 Estrutura de governança da organização. .......................................... 39, 41, 143

4.2 Indicação caso o Presidente do mais 

alto órgão de governança também seja 

um Diretor Executivo. ............................................................................................... 39

4.3 Número de membros independentes 

ou não-executivos do mais alto órgão 

de governança. ........................................................................................................ 39

4.4 Mecanismos para que acionistas 

e empregados façam recomendações 

ao mais alto órgão de governança. ................................................................ 39, 172

4.5 Remuneração para membros do mais 

alto órgão de governança. .......................................................... Nota Explicativa 26*

4.6 Processos no mais alto órgão de governança 

para assegurar que conflitos de interesse sejam evitados. .................................... 38

4.7 Qualificações e conhecimento dos membros 

do mais alto órgão de governança..................................................................... 39, 46

4.8 Declarações de missão e valores, códigos 

de conduta e princípios internos. .............................................................. 9, 101, 121

4.9 Supervisão da identificação e gestão 

do desempenho econômico, ambiental e social. ...................................................103

4.10 Auto-avaliação do desempenho do mais 

alto órgão de governança. ......................................................................................

4.11 Explicação de se e como a organização 

aplica o princípio da precaução..............................................................................103

4.12 Subscrição de cartas, princípios ou outras 

iniciativas desenvolvidas externamente. .........................................................120, 150

4.13 Participação em associações 

e/ou organismos nacionais/internacionais. ........................................................... 127

4.14 Relação de grupos de partes interessadas 

engajadas pela organização. ........................................................ 121, 127, 143, 153

4.15 Base para identificação e seleção de 

stakeholders com os quais se engajar. ................................................................... 20

4.16 Abordagens para o engajamento 

dos stakeholders. .................................................................................................. 153

4.17 Principais temas levantados por meio 

do engajamento dos stakeholders. ....................................................................... 153

GRI

3.12

Índice GRI

Legenda:

• Não se Aplica 
Indicadores considerados numa primeira análise como não

aplicáveis ao processo produtivo do BB

• Não Disponível
Informações não mensuradas e que necessitam de crítica para

avaliar se serão mensuradas e divulgadas posteriormente

Estratégia e Análise Páginas a consultar

1.1 Declaração sobre a relevância 

da sustentabilidade ......................................................................................14, 16, 19

1.2 Descrição dos principais impactos, 

riscos e oportunidades. .........................................................................................

Perfil Organizacional

2.1 Nome da organização. .................................................................................. capa

2.2 Principais marcas, produtos ou serviços. ........... 8, 57, 65, 72, 77, 85, 90, 94, 97

2.3 Estrutura operacional da organização. ....................................................... 44, 45

2.4 Localização da sede da organização. .............................................................174

2.5 Número e nome de países em que opera. ....................................................... 90

2.6 Tipo e natureza jurídica de propriedade.................................. Nota Explicativa 1*

2.7 Mercados atendidos........................................ 56, 64, 71, 77, 84, 90, 94, 97, 126

2.8 Porte da Organização.................................................................................... 9, 11

2.9 Principais mudanças ocorridas 

no último período.......................................................................................... 11, 36, 63

2.10 Prêmios recebidos. ....................................................................................... 158

Parâmetros para o Relatório

3.1 Período coberto pelo relatório. ....................................................................... 161

3.2 Data do relatório anterior mais recente.............................................................. 18

3.3 Ciclo de emissão de relatórios 

(anual, bienal etc.) ................................................................................................... 43

3.4 Contatos em caso de esclarecimentos. .......................................................... 174

3.5 Processo para a definição do conteúdo

do relatório ............................................................................................. 20, 119, 161

3.6 Limite do relatório ...................................................................................... 21, 161

3.7 Limitações específicas quanto ao escopo 

ou ao limite do relatório. ........................................................................................ 161

3.8 Base para a elaboração do relatório. ..............................................................

3.9 Técnicas de medição de dados e as bases 

de cálculos. ....................................................................................................... 29, 30

* Veja as Notas Explicativas no Caderno Demonstrações Contábeis.
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Indicadores de desempenho ambiental - Cont. Páginas a consultar

EN18. Iniciativas para reduzir as emissões de gases 

causadores do efeito estufa e as reduções obtidas. ............................................ 135

EN19. Emissões de substâncias destruidoras da camada 

de ozônio, por peso.  .............................................................................................

EN20. NOx, SOx e outras emissões atmosféricas 

significativas, por tipo e peso.  ...............................................................................

EN21. Descarte total de água, por qualidade 

e destinação.  .........................................................................................................

EN22. Peso total de resíduos, por tipo e método 

de disposição. ........................................................................................................

EN23. Número e volume total de derramamentos significativos. ..........................

EN24. Resíduos considerados perigosos nos termos 

da Convenção da Basiléia. .....................................................................................

EN25. Habitats relacionados significativamente 

afetados por descartes de água. ............................................................................

EN26. Iniciativas para mitigar os impactos ambientais  

de produtos e serviços. .................................................. 82, 109, 126, 134, 135, 142

EN27. Embalagens recuperadas. ...........................................................................

EN28. Multas resultantes da não-conformidade 

com leis e regulamentos ambientais. ....................................................................

EN29. Impactos ambientais significativos do transporte 

de produtos.............................................................................................................

EN30. Total de investimentos e gastos em proteção  ambiental. ..........................142

Indicadores de desempenho referentes 

a práticas trabalhistas e trabalho decente

LA1.Total de trabalhadores por tipo de emprego, 

contrato de trabalho e região. ....................................................... 129, 143, 147, 156

LA2. Número total e taxa de rotatividade de 

empregados por faixa etária, gênero e região. ..................................................... 153

LA3. Benefícios oferecidos a empregados. ................................... 142, 143, 151, 152

LA4. Percentual de empregados abrangidos por acordos de 

negociação coletiva. ...................................................................................... 143, 151

LA5. Prazo para notificação com 

antecedência referente a mudanças operacionais. ..............................................

LA6. Comitês formais de segurança e saúde. .............................................. 142, 143

LA7. Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos,

absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. ........................ 143, 153

LA8. Assistência a empregados, seus familiares 

ou membros da comunidade com relação 

a doenças graves. .................................................................................................

LA9. Temas relativos à segurança e saúde 

cobertos por acordos formais com sindicatos. .................................................... 152

LA10. Média de horas de treinamento por ano. .................................................... 148

Indicadores de desempenho econômico Páginas a consultar

EC1. Valor econômico direto gerado e distribuído. ................................................143

EC2. Implicações financeiras e outros riscos 

e oportunidades para as atividades

da organização devido a mudanças climáticas. ................................................33, 88

EC3. Plano de pensão de benefício definido 

que a organização oferece.  ................................................................................. 152

EC4. Ajuda financeira significativa recebida 

do governo. ...................................................................... Nota Explicativa, 18 a) e c)*

EC5. Proporção do salário mais baixo 

comparado ao salário mínimo local. .....................................................................

EC6. Políticas, práticas e proporção 

de gastos com fornecedores. ....................................................................... 128, 143

EC7. Contratação local da alta gerência, 

recrutados na comunidade local. ......................................................................... 150

EC8. Investimentos em infra-estrutura 

e serviços oferecidos. ............................................................................ 122, 124, 135

EC9. Impactos econômicos indiretos significativos. ...... 122, 124, 125, 126, 129, 136

Indicadores de desempenho ambiental

EN1. Materiais usados por peso ou volume. .........................................................

EN2. Percentual dos materiais usados 

provenientes de reciclagem. ................................................................................ 136

EN3. Consumo de energia direta discriminado 

por fonte de energia primária. .............................................................................. 136

EN4. Consumo de energia indireta discriminado 

por fonte primária. ..................................................................................................

EN5. Energia economizada devido a melhorias 

em conservação e eficiência. ............................................................................... 135

EN6. Produtos e serviços com baixo consumo 

de energia. .............................................................................................................

EN7. Iniciativas para reduzir o consumo 

de energia indireta. ................................................................................................

EN8. Total de retirada de água por fonte. ............................................................. 136

EN9. Fontes hídricas significativamente 

afetadas por retirada de água. .............................................................................. 

EN10. Percentual e volume total de água 

reciclada e reutilizada............................................................................................

EN11. Áreas possuídas dentro de áreas protegidas. ...........................................

EN12. Impactos significativos na biodiversidade. ................................................

EN13. Habitats protegidos ou restaurados. ..........................................................

EN14. Gestão de impactos na biodiversidade. ....................................................

EN15. Lista Vermelha da IUCN. ............................................................................

EN16. Emissões diretas e indiretas de gases 

causadores do efeito estufa, por peso. ................................................................

EN17. Outras emissões indiretas relevantes 

de gases causadores do efeito estufa, por peso. ................................................

* Veja as Notas Explicativas no Caderno Demonstrações Contábeis.
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Indicadores de desempenho social Páginas a consultar

referente à sociedade - Cont.

SO5. Posições quanto a políticas públicas 

e participação na elaboração de políticas 

públicas e lobbies. .................................................................................. 71, 112, 136

SO6. Valor total de contribuições financeiras 

e em espécie para partidos políticos, 

políticos ou instituições relacionadas, 

discriminadas por país. .........................................................................................

SO7. Número total de ações judiciais 

por concorrência desleal, práticas de truste 

e monopólio e seus resultados. ............................................................................

SO8. Valor monetário de multas significantes 

e número total de sanções não-monetárias 

resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos. ...............................

Indicadores de desempenho referentes 

à responsabilidade pelo produto

PR1. Fases do ciclo de vida de produtos 

e serviços em que os impactos na saúde 

e segurança são avaliados. ..................................................................................

PR2. Número total de casos de 

não-conformidade com regulamentos 

e códigos voluntários. ...........................................................................................

PR3. Informações sobre produtos e serviços 

exigidas por procedimentos de rotulagem. ..........................................................

PR4. Número total de casos de 

não-conformidade com regulamentos 

e códigos voluntários. ...........................................................................................

PR5. Práticas relacionadas à satisfação do cliente. ........................................55, 127

PR6. Adesão às leis, normas e códigos voluntários 

relacionados a comunicações de marketing, 

incluindo publicidade, promoção e patrocínio. ....................................................

PR7. Número total de casos de não-conformidade 

com regulamentos e códigos voluntários 

relativos a comunicações de marketing. ..............................................................

PR8. Número total de reclamações comprovadas 

relativas à violação de privacidade e 

perda de dados de clientes. .................................................................................

PR9. Valor monetário de multas por não-conformidade 

com leis e regulamentos relativos ao fornecimento 

e uso de produtos e serviços. .............................................................................

Indicadores de desempenho referentes Páginas a consultar

a práticas trabalhistas e trabalho decente

LA11. Gestão de competências e aprendizagem contínua. ........................ 142, 148

LA12. Análises de desempenho e de 

desenvolvimento de carreira. ................................................................................ 151

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. .................................................................... 46, 143, 147

LA14. Remuneração média entre homens 

e mulheres discriminada por categoria de funcionário. .......................................

Indicadores de desempenho referentes a direitos humanos

HR1. Contratos de investimento que incluam 

cláusulas referentes a direitos humanos. ...................................................... 120, 134

HR2. Empresas contratadas e fornecedores 

que foram submetidos a avaliações .....................................................................

referentes a direitos humanos e as medidas tomadas.

HR3. Horas de treinamento em políticas e procedimentos 

relativos a aspectos de direitos humanos. ............................................................

HR4. Número total de casos de discriminação 

e as medidas tomadas. .........................................................................................

HR5. Risco de não exercício do direito da liberdade 

de associação e da negociação coletiva .............................................................

HR6. Operações identificadas como

de risco significativo de ocorrência 

de trabalho infantil. ................................................................................................ 128

HR7. Operações identificadas como de risco 

significativo de ocorrência de trabalho 

forçado ou análogo ao escravo. .................................................................... 120, 128

HR8. Pessoal de segurança submetido a treinamento 

nas políticas ou procedimentos da organização 

relativos a aspectos de direitos humanos. ...........................................................

HR9. Número total de casos de violação 

de direitos dos povos indígenas e medidas tomadas. ...........................................

Indicadores de desempenho social 

referente à sociedade

SO1. Programas e práticas para avaliar 

e gerir os impactos das operações nas comunidades. ............... 129, 136, 142, 143

SO2. Unidades de negócios submetidas 

a avaliações de riscos relacionados à corrupção. ...............................................

SO3. Percentual de empregados treinados 

nas políticas e procedimentos anticorrupção da organização. ........................... 112

SO4. Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. .............................. 112
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L
Licitações-e .................................................73

Lideranças ....................................................9

Logística ...................................................110

Lucro ......................................................... 30

Lucro recorrente ....................................... 30

M
Marca ...................................................... 156

Meio ambiente .........................................134

Mensagem da Administração ....................14

Mensagem dos Presidentes ......................16

Mercado de Capitais .................................94

Mercado Exterior ....................................... 90

Micro e Pequenas Empresas .............. 56, 60

Microcrédito .............................................. 59

Missão ......................................................... 9

N
Novo Mercado ..................................... 36, 38

O
Operações automatizadas ...................... 110

P
Panorama econômico ............................... 24

Parceria Público-Privada .......................... 75

Parcerias varejistas.............................. 66, 70

Patrimonial ................................................ 32

Payout ....................................................... 37

Perfil corporativo ....................................... 8

Perspectivas 2007 .................................... 15

Participação nos lucros (PLR) ................ 151

Políticas de divulgação e negociação .... 42

Políticas gerais .........................................101

Poupança ................................................. 58

Prevenção e combate à lavagem de dinheiro 112

Previ .........................................................152

Previdência ................................. 62, 71, 152

Princípios do Equador .............................120

Produtos com atributos socioambientais 126

Proger ........................................................ 86

Programa adolescente trabalhador ........ 129

Programa de estágio de estudantes ...... 129

Pronaf  ........................................................ 80

Provisão para crédito de 

liquidação duvidosa ................................. 34

R
Ratings ..................................................... 10

Receitas de prestação de serviço ........... 30

Recuperação de créditos ....................... 107

Rede de atendimento ....................... 11, 156

Rede externa ........................................... 90 

Redução de custos ................................ 108

Regime próprio de previdência social (RPPS) 74

Relações com Investidores ...................... 43

Renegociação de dívidas  ....................... 83

Responsabilidade Socioambiental ...........119

Retorno sobre patrimônio líquido ............. 35

Risco de crédito ............................... 34, 104

Risco de liquidez .....................................106

Risco de mercado ........................... 105, 107

Risco operacional ....................................104

S
Seguros ............................................... 62, 83

Sistema Financeiro Nacional .................... 24

T
Tecnologia ...................................... 110, 157

V
Valores ........................................................ 9

Varejo ........................................................ 56

Voluntariado ...........................................129

Índice Remissivo

A
ACC/ACE ................................................... 85

Acionistas ................................................ 121

Ações BB (BBAS3) ................................... 36

Ações Sociais ..........................................136

Administração de recursos de terceiros .. 97

Agenda 21 ...............................................120

Agronegócio ...................................... 77, 125

Analistas de mercado ............................. 121

Arranjo produtivo local (APL) ................. 124

Arrecadação de tributos .......................... 74

Atacado .................................................... 64
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1945 É criada a Sumoc - Supe rin -
tendência da Moeda e do Cré dito,
visando a exercer o con tro le da moeda
e preparar a orga nização de um
banco central.

1960 No dia da inauguração da nova
capital, 21 de abril de 1960, a sede do
Banco é trans ferida para Brasília.

1964  A Lei da Reforma Bancária ex tin -
gue a Sumoc e cria o Banco Central do
Brasil e o Conselho Monetário Na -
cional.

1967 O Banco passa a dedicar ener-
gias ao mercado internacional.

1969 É lançado o Cheque Ouro, o mais
an tigo cheque especial no mercado.

1976 O Banco inaugura, na cidade 
de Barra do Bugres, em Mato Grosso,
sua milésima agência.

1985 É criada a Fundação Banco 
do Brasil.

1986 Banco passa a atuar em to dos
os segmentos do mercado financeiro.

1987 É lançado o Ourocard, pri meiro
cartão de múltiplo uso do mercado
brasileiro.

1989 É inaugurado, no Rio de Janeiro, 
o primeiro Centro Cultural do Banco do
Brasil.

1994 No Plano Real, o Banco realiza 
a maior troca física de moeda jamais
ocorrida no mundo.

1995 A administração do Banco é re -
estruturada para se adequar à queda
de inflação oriunda do Plano Real. 

1996 O Banco aumenta o capital 
em R$ 8 bilhões e emite bônus de 
subscrição.

1998 O Banco recebe o primeiro certifi-
cado ISO 9002 em análise de crédito 
e inaugura seu Centro Tecnológico, 
um dos mais modernos e bem equipa-
dos do mundo.

2000 Expansão na Internet, com 
o lançamento do Portal bb.com.br

2001 Adequação ao conceito de Banco
Múltiplo, visando a re duzir custos,
racionalizar pro ces sos e oti mizar a
gestão fiscal e financeira.

2004 É feita uma emissão privada 
de ações para custear a aquisição 
e cancelamento, em oferta pú blica,
dos bônus de subscrição ainda em cir-
culação.

2005 O Banco lucra R$ 4,2 bilhões,
apresentando o maior resultado de sua
história.

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).

1808 O príncipe regente, D. João, de ter -
mina a criação do Banco do Brasil, 
em 12 de outubro de 1808.

1819 O Banco financia a construção 
da primeira Bolsa no País, no Rio 
de Janeiro.

1821 D. João VI e sua Corte retornam 
a Portugal, exaurindo os re cursos deposi-
tados no Banco.

1833 Findo o prazo estatutário 
de duração, liquida-se a primeira fase
do Banco.

1838 Funda-se o Banco Comercial 
do Rio de Janeiro, sob a liderança 
de Inácio Ratton.

1851 Irineu Evangelista de Souza, Barão
de Mauá, cria uma nova instituição
denominada Banco do Brasil.

1853 O Banco do Brasil de Mauá funde-
se com o Comercial do Rio de Janeiro,
sob a liderança do Visconde de Itaboraí.

1854 O Banco cria concurso público
para cargos de escriturário.

1863 O Banco torna-se o único órgão
emissor no território nacional.

1864 A quebra da Casa Bancária A. J.
Alves Souto ocasiona a maior crise finan-
ceira do período mo nárquico.

1866 O Banco deixa de emitir moeda 
e passa a ser instituição de depó   sitos
descontos e empréstimos sobre hi po -
tecas.

1888 Abolição da Escravatura.  O Ban  co
destina as primeiras li nhas de crédito
para a agricultura.

1893 Aprovada a fusão do Banco 
do Brasil com o Banco da Re pú blica dos
Estados Unidos do Brasil, criando 
o Banco da Re pú blica do Brasil.

1905 Elimina-se a palavra Repú blica, 
e o Banco volta a se denominar do Brasil.
A União Federal assume o controle
acionário e administrativo da Instituição.

1906 As ações do Banco do Brasil são
lançadas em Bolsa.

1926 A sede do Banco se transfere para
o antigo prédio da Bolsa do Rio, atual
Centro Cultural, na Rua Primeiro de
Março.

1936 Criada, em novembro, uma im -
portante ferramenta de atuação do Ban -
co: a Carteira de Crédito Agrícola 
e Industrial.

1937 A Carteira de Crédito Agrícola 
e Industrial capta recursos com a colo-
cação de bônus e letras hipotecárias 
no mercado de capitais e junto aos
Institutos de Aposentadorias e Pensões.

1941 Inaugura-se, em Assunção, Para -
guai, a primeira agência no exterior.

1944 O Banco acompanha as tropas
brasileiras na Itália, abrindo escritórios
em Roma, Nápoles e Pistóia.

Linha do Tempo
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Lote mínimo para negociação em Bolsa: 100 ações

Os acionistas podem fazer suas negociações pela Internet, no site investimentos-e, 

no Portal bb.com.br ou comparecendo a qualquer agência do Banco no País.

Informações Relevantes

O Banco do Brasil divulga ao mercado todas as informações relevantes ocorridas 

em seus negócios.

Onde encontrar as informações: 
www.cvm.gov.br (link “Participantes do Mercado/Companhias abertas) 

e www.bb. com.br/ri.

Jornais onde são publicados os balanços, fatos relevantes e avi-
sos aos acionistas:
Diário Oficial da União (DF); Correio Braziliense (DF); Gazeta Mercantil (SP); e Jornal 

do Commercio (RJ).

Teleconferências do Resultado

O BB divulga seus resultados trimestralmente e realiza teleconferências em português

e inglês para prestar mais informações sobre os números. O acesso é facultado a todos

os interessados e pode ser obtido pela Internet, no Portal bb.com.br.

Atendimento ao Acionista

Sala do Acionista: 
As informações sobre o comportamento dos papéis do BB, posição acionária, entre ou -

tros serviços, podem ser obtidos por meio da Sala do Acionista no site de Relações com

Investidores. Nesta página o acionista pode, ainda, esclarecer dúvidas e fazer contato

com a Gerência de Relações com Investidores.

Central de Atendimento
4004-0001 Capitais

0800 7290001 Demais Localidades 

Agências Banco do Brasil

Informações aos Acionistas

Direitos dos Acionistas 

Os Mercados Financeiro e de Capitais são regulamentados pelas Leis 4.595, 6.385,

6.404 (Lei das S.A., alterada pela Lei 10.303), além de um conjunto de normas 

e instruções editadas pelos órgãos reguladores. O principal órgão regulador e fiscali -

zador do Mercado de Capitais é a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), cujas nor-

mas visam a proteger os direitos do investidor. 

São direitos essenciais dos acionistas, dentre outros: o direito à informação (Lei 6.404 

e Instrução CVM 202/93), um dos seus principais meios de defesa; o direito à partici-

pação nos lucros; o direito de retirada (Lei 6.404/76, art.137); o direito de preferência

em aumento de capital (Lei 6.404, art.171); o direito de voto para eleger os executivos

da Companhia e deliberar sobre as principais medidas a serem aprovadas 

na Assembléia Geral Ordinária (AGO) ou Extraordinária (AGE); e o direito de fiscalizar 

a gestão da Empresa.

Assembléias

Anualmente, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, de -

verá ser instalada a AGO para deliberar sobre as contas, a destinação dos lucros 

e eleger administradores. 

A qualquer tempo, poderá ser convocada uma AGE para tratar sobre reforma do Esta -

tuto Social e sobre outros assuntos previstos na Lei das S.A.

Para participar das Assembléias, os acionistas devem apresentar, 24 horas antes, instru-

mento de mandato ou declaração atualizada da Companhia Brasileira de Liquidação 

e Custódia (CBLC), se for o caso.

PRODIN 

A CVM implantou o Programa de Orientação e Defesa do Investidor (PRODIN) e criou

em sua estrutura organizacional a Superintendência de Proteção e Orientação 

aos Investidores que está encarregada, além de responder às consultas e reclamações,

de desenvolver programas de orientação e educação de investidores.

Atendimento ao Investidor: 0800 7260802

Negociação das Ações BB

Os valores mobiliários de emissão do BB estão listados para negociação na Bolsa 

de Valores de São Paulo – Bovespa.

Símbolos 
BBAS3 Ações ON 

BBAS12 Bônus B

BBAS13 Bônus C

Cotação: Unitária

GRI

4.4
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Informações Corporativas

Banco do Brasil
SBS Qd 1 Bl C 24º andar 

Ed. Sede III

Setor Bancário Sul, Brasília/DF

70073-901 

www.bb.com.br

Presidência
Tel.: (61) 3310-2400

Fax: (61) 3310-2563

Vice-presidência de Finanças, Mercado 
de Capitais e Relações com Investidores 
Tel.: (61) 3310-3406

Fax: (61) 3310-2561

Diretoria de Relações com Funcionários 
e Responsabilidade Socioambiental
Tel.: (61) 3310-4722

Fax: (61) 3310-2026

Unidade Relações com Investidores
SBS Qd. 1, Bl. C, 5º andar - Ed. Sede III

Setor Bancário Sul, Brasília/DF

70073-901 

Tel: (61) 3310-3980

Fax:(61) 3310-3735

e-mail: ri@bb.com.br

Auditoria Externa
KPMG Auditores Independentes

GRI

2.4

GRI

3.4

Expediente

Banco do Brasil S.A.
SBS Qd. 1 Bl. C Ed. Sede III 24º andar

Setor Bancário Sul, 70073-901 - Brasília – DF

www.bb.com.br

Concepção 
Unidade Relações com Investidores

Diretoria de Marketing e Comunicação

Diretoria de Relações com Funcionários e Responsabilidade Socioambiental

Coordenação, Supervisão e Edição 
Unidade Relações com Investidores

www.bb.com.br/ri

ri@bb.com.br

Criação, Projeto e Produção
Artplan Comunicação S.A.

Fotos
Kazuo Okubo Photo Studio e fotos de arquivos BB

Fotolito e Impressão
Pancrom Indústria Gráfica LTDA

Este relatório foi impresso em papel nacional, produzido dentro dos mais rigorosos

padrões mundiais de qualidade ambiental: totalmente sem cloro, com emissão mínima

de ruídos e resíduos sólidos, efluentes líquidos tratados, padrões de odor controlados 

e sem impacto sobre as florestas nativas brasileiras.

Para a produção deste conjunto de relatórios foram utilizadas  aproximadamente 

12 toneladas de papel . Para mitigar o efeito desta ação o Banco do Brasil plantará 500

árvores.

Custo unitário médio do Relatório Anual com o Análise do Desempenho 

e Demonstrações Contábeis: R$ 49,00
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