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APOIO:

PROGRAMA PRÓ EQUIDADE
DE GÊNERO E RAÇA
PLANO DE AÇÃO  5  EDIÇÃO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
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DADOS CADASTRAIS

1. Iden  Þ cação

Organização:  Banco do Brasil S.A.  CNPJ:  00.000.000/0001-91

Endereço: SCES – Setor de Clubes Especial Sul, Trecho 2, Lote 22. Edi  cio Presidente Tancredo Neves 1º andar.

Cidade: Brasília  UF: DF  CEP: 70200-002

Telefone(s): ( 61 ) 3108-7390 / ( 61 ) 3108-7405 – fax

Natureza da Organização: ( X ) Pública. (   ) Privada. EspeciÞ car: Empresa Pública de Capital Misto

Par  cipante de edições anteriores do programa: (   ) 1ª Edição ( X ) 2ª Edição ( X ) 3ª Edição ( X ) 4ª Edição

Responsável pela Gestão do Programa na Organização: 
Karine Etchepare Wernz

Telefone(s): ( 61) 3108-7480 / ( 61 ) 3108-7405 - fax

Cargo: Gerente de Divisão / Diretoria Gestão de Pessoas

Função: Coordenadora do Programa Pró-equidade 
de Gênero e Raça no BB

E-mail: kew@bb.com.br

2º Contato: 
Luciana Rossi e Marta Condé Mango

Telefone(s): (61) 3108.7263 / (61) 3108.7214

Cargo: Assessora / Assessora

Função: Diretoria Gestão de Pessoas

Responsáveis pela ar  culação interna do Plano de Ação

E-mail: lucianarossi@bb.com.br
              ma_conde@bb.com.br



4 25

Ação Inovadora II

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

10

Valorizar as Unidades 
“Promotoras da 
equidade de gênero e 
raça nas funções de 
gestão”.

Reconhecer, por meio de 
divulgação nos canais de 
comunicação interna, as 
Unidades que possuem 
melhor distribuição de gênero 
e raça/etnia na ocupação de 
funções gerenciais.

•  % de gênero e raça 
por dependência e por 
dependência jurisdicionada.

•  Índice devariação entre o 
% do quadro do BB e do % 
de ocupação de funções 
gerenciais da dependência.

2 divulgações anuais 
(semestralmente, no 
fechamento dos grandes 
números de Gestão de 
Pessoas)

2014 / 2015   
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AÇÕES INOVADORAS

Ação Inovadora I

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

09

Realização de 
Pesquisa interna com 
foco na identiÞ cação 
do perÞ l de pais 
e mães do BB, 
com objetivo de 
incentivar a divisão 
de responsabilidades 
no cuidado com os 
Þ lhos e implementar 
ações educacionais 
para todos os 
funcionários, voltadas 
para o equilíbrio 
entre vida pessoal e 
proÞ ssional.

1. Favorecer divisão de 
responsabilidades de 
pais e mães nos cuidados 
com o Þ lho, contribuindo 
para o fortalecimento dos 
laços familiares e de uma 
sociedade mais estruturada 
e saudável;

2. Ressaltar a importância 
do exercício dos diversos 
papéis sociais; e

3. Estimular o equilíbrio entre 
vida pessoal e proÞ ssional, 
descrevendo os benefícios 
para a pessoa, organização 
e sociedade (saúde, 
realização pessoal, 
participação na família, 
produtividade, clima e 
inovação).

•  Quantidade de funcionários 
que responderam à 
Pesquisa (mães e pais);

•  Disponibilização de ação 
educacional para todo 
corpo funcional; e

•  Quantidade de funcionários 
treinados.

•  Amostra signiÞ cativa de 
respondentes;

•  01 curso disponibilizado; e

•  20% de todosos 
funcionários do BB 
capacitados na ação 
disponibilizada.

2014 / 2015
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1. HISTÓRICO

Fundado em 12 de outubro de 1808, o Banco do Brasil S.A. foi a primeira ins  tuição bancária a operar no País. 
A marca “Banco do Brasil” é uma das mais conhecidas e valorizadas pelos brasileiros, que reconhecem na 
Ins  tuição atributos como solidez, conÞ ança, credibilidade, segurança e modernidade. A missão desta Empresa 
é “ser um banco compe   vo e rentável, promover o desenvolvimento sustentável do Brasil e cumprir sua 
função pública com eÞ ciência”. Nossos valores são: é  ca e transparência; compromisso com o desenvolvimento 
sustentável das comunidades e do País; responsabilidade socioambiental; respeito ao consumidor; excelência e 
especialização no relacionamento com o cliente; gestão par  cipa  va, decisão colegiada e trabalho em equipe; 
ascensão proÞ ssional baseada no mérito; marca como diferencial compe   vo; proa  vidade na gestão de riscos; 
comprome  mento com solidez; rentabilidade, eÞ ciência e inovação; respeito à diversidade; e compromisso 
com os acionistas e a sociedade.

Essa postura de responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil tem como premissa a crença na viabilidade 
de se conciliar o atendimento aos interesses dos seus acionistas com o desenvolvimento de negócios social 
e ecologicamente sustentáveis, mediante o estabelecimento de relações e  camente responsáveis com seus 
diversos públicos de interesse, interna e externamente.

Além disso, tem o interesse em contribuir para o desenvolvimento de um novo sistema de valores para 
a sociedade, que tem como referencial maior o respeito à vida humana e ao meio ambiente, condição 
indispensável à sustentabilidade da própria humanidade. Esses compromissos estão expressos na Carta de 
Princípios de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil, aprovada pelo Conselho Diretor do Banco 
em julho de 2003. Por essa Carta de Princípios, o Banco do Brasil se compromete a:
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• Atuar em consonância com Valores Universais, tais como: Direitos Humanos, Princípios e Direitos Fundamentais 
do Trabalho, Princípios sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento;

• Reconhecer que todos os seres são interligados e toda forma de vida é importante;

• Repelir preconceitos e discriminações de gênero, orientação sexual, etnia, raça, credo ou de qualquer espécie;

• Fortalecer a visão da Responsabilidade Socioambiental como inves  mento permanente e necessário para o 
futuro da humanidade;

• Perceber e valer-se da posição estratégica da corporação BB, nas relações com o Governo, o Mercado e 
a Sociedade Civil, para adotar modelo próprio de gestão da Responsabilidade Socioambiental à altura da 
corporação e dos desaÞ os do Brasil contemporâneo;

• Ter a transparência, a é  ca e o respeito ao meio ambiente como balizadores das prá  cas administra  vas e 
negociais da Empresa;

• Pautar relacionamentos com terceiros a par  r de critérios que observem os princípios de responsabilidade 
socioambiental e promovam o desenvolvimento econômico e social;

• Es  mular, difundir e implementar prá  cas de desenvolvimento sustentável;

• Enxergar clientes e potenciais clientes, antes de tudo, como cidadãos;

• Estabelecer e difundir boas prá  cas de governança corpora  va, preservando os compromissos com acionistas 
e inves  dores;

• Contribuir para que o potencial intelectual, proÞ ssional, ar  s  co, é  co e espiritual dos funcionários e 
colaboradores possam ser aproveitados, em sua plenitude, pela sociedade;
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2. Prática de Capacitação na cadeia de relacionamento da organização

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

07

Incluir nos eventos 
educativos e/ou 
comemorativos 
sobre o tema 
equidade de 
gênero e raça 
representantes 
da cadeia de 
relacionamento 
do BB.

1. Disseminar conhecimentos sobre 
equidade de gênero e raça no trabalho 
em eventos conduzidos internamente e 
em eventos externos nos quais o BB é 
convidado.

2. Sensibilizar a cadeia de relacionamento 
quanto à importância da equidade de 
gênero e raça.

3. Contribuir para uma sociedade mais 
igualitária.

•  Quantidade de eventos 
internos realizados que 
contaram com a participação 
de representantes da cadeia 
de relacionamento; e

•  Quantidade de eventos em 
que o BB foi convidado para 
promover e disseminar o 
tema.

• 10 eventos internos 
por ano; e

• 05 eventos externos 
por ano.

2013 / 2015

3. Propaganda institucional interna e externa

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

08
Divulgar interna 
e externamente o 
tema Equidade de 
Gênero e Raça

1. Estimular, por meio de ações de 
endomarketing, anúncios e propaganda 
(TV, redes sociais, mídia impressa etc.) 
a cultura de equidade de gênero e raça 
junto ao público interno e externo.

2. Divulgar o tema para público interno, 
por meio de diferentes mídias, em 
aberturas de cursos e posse de novos 
funcionários.

•  Quantidade de eventos 
em que for valorizada a 
equidade de gênero e raça; e

•  Propaganda institucional 
aderente aos pressupostos 
do Programa Pró-Equidade 
de Gênero e Raça.

•  Divulgação em 100% 
dos eventos de 
cursos presenciais; e

• 100% de anúncios 
e propagandas 
aderentes aos 
pressupostos 
do Programa 
Pró-Equidade de 
Gênero e Raça.

2014 / 2015



22

 EIXO DE CULTURA ORGANIZACIONAL

1. Mecanismos de combate às práticas de desigualdades, às discriminações de gênero 

e raça e à ocorrência de assédio moral e sexual

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

06

Ampliar a realização 
de Ouvidorias 
Itinerantes 
nos Estados, 
instrumentalizando 
as Ecoas* e Rede 
Gepes para atuarem 
com foco no combate 
às práticas de 
desigualdades.

1. Incluir como tema de Ouvidoria 
Itinerante os mecanismos corporativos 
de combate às práticas de 
desigualdade com relação a gênero 
e raça;

2. Preparar representantes das 
Ecoas para disseminarem os canais 
corporativos que auxiliam no combate 
às práticas discriminatórias de gênero 
e raça;

3. Incluir como ação das Gepes 
Regionais, a realização de encontro 
semestral com as Ecoas, para 
acompanhamento e orientações 
com relação ao combate às práticas 
discriminatórias de gênero e raça.

Quantidade de encontros 
realizados.

01 encontro semestral 
por Gepes Regional**, 
totalizando 26 encontros/
semestre.

Jan a Dez 
2014

* Ecoa – Equipe de Comunicação e Autodesenvolvimento - presente em todas as agências do BB (mais de 5.000). A Ecoa tem por obje  vo auxiliar o Comitê de 
Administração nas ações de responsabilidade socioambiental/ecoeÞ ciência, voluntariado empresarial, comunicação interna, clima organizacional, reconhecimento, 
capacitação e qualidade de vida dos funcionários.
Os integrantes são escolhidos pelos próprios funcionários.

** Gestão de Pessoas Regionais – presentes em todos os estados e DF.
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• Fundamentar o relacionamento com os funcionários e colaboradores na é  ca e no respeito;

• Contribuir para a universalização dos direitos sociais e da cidadania;

• Contribuir para a inclusão de pessoas com deÞ ciência.

O Banco do Brasil permanece como a maior ins  tuição Þ nanceira da América La  na, tendo a  ngido a marca 
de R$ 1 trilhão em a  vos. Para assegurar sua posição de liderança, o BB atua em todos os setores do mercado 
Þ nanceiro – bancário, cartões, administração de recursos de terceiros, seguros, previdência e capitalização, 
mercado de capitais – oferecendo um amplo por  ólio de produtos e serviços, alinhado aos preceitos de 
responsabilidade socioambiental. São mais de 5 mil agências distribuídas por todo o Brasil e a maior rede de 
caixas eletrônicos, com mais de 43 mil terminais.

Sediado em Brasília (DF), o Banco do Brasil possui presença  sica em 24 países. A atuação do Banco no Exterior 
está apoiada em três vetores : (i) a existência de comunidades de brasileiros; (ii) a internacionalização de 
companhias nacionais; e (iii) a expansão das relações comerciais do Brasil com o mundo.

O BB adota tecnologias e processos que o mantém na vanguarda do mercado Þ nanceiro. Para tanto, investe 
permanentemente na capacitação de seus mais de 118 mil funcionários, auxiliando-os no desenvolvimento de 
uma vida proÞ ssional baseada na sa  sfação e no crescimento.

Nossos movimentos são sempre balizados pela crença de que é viável conciliar o desenvolvimento de negócios 
que sejam rentáveis e, ao mesmo tempo, contemplem as demandas sociais e ambientais. É assim que 
pretendemos con  nuar a cumprir nossa missão e contribuir para a prosperidade do País e dos brasileiros.
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5. Programas de Saúde e Segurança

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

05

Aprimorar 
medidas de apoio 
às funcionárias 
gestantes.

Gravidez de alto risco:

1. Abonar horas de funcionárias com gravidez 
de alto risco para comparecimento a 
consultas ou exames (até 04 consultas ou 
exames/mês, desde que a funcionária não 
faça jus à jornada reduzida);

2. Adequar a jornada c/ inclusão de horário 
especial justiÞ cado pelo médico do Banco/
Cassi;

3. Reduzir a jornada para casos com indicação 
médica especíÞ ca; e

4. Incluir a possibilidade de adição no interesse 
da funcionária, mediante avaliação do 
médico do Banco/Cassi para casos em 
que a permanência na dependência de 
lotação leve a agravamento do risco para a 
gestação.

Gravidez normal:

1. Abonar horas de funcionárias grávidas para 
comparecimento a consultas pré-natal (01 
consulta/mês, desde que a funcionária não 
faça jus à jornada reduzida).

•  Número de 
funcionárias 
abrangidas pelo 
benefício; e

•  Quantidade de 
horas abonadas.

• 100% das funcionárias 
com gravidez de 
alto risco com até 04 
consultas ou exames/
mês abonados; e

• 100% das funcionárias 
grávidas com até 01 
consulta/mês abonada.

2014 / 
2015
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4. Políticas de Benefícios

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

04

Melhorar os 
benefícios 
concedidos aos 
funcionários pais 
solteiros ou em 
relação hetero ou 
homoafetiva.

Favorecer maior participação 
do pai no cuidado com o 
Þ lho, contribuindo para 
o fortalecimento dos 
laços familiares e de uma 
sociedade mais estruturada e 
saudável e para o equilíbrio 
das responsabilidades 
paterna e materna.

•  Número de funcionários 
abrangidos pelo benefício; 
e

•  Melhorias nos benefícios.

2 melhorias em benefícios 
concedidos aos funcionários 
pais.

2013 / 
2015
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2. JUSTIFICATIVA

O Banco do Brasil tem reaÞ rmado seu compromisso com a valorização da diversidade por meio de ações internas 

Þ rmadas em seus documentos estratégicos, e de desenvolvimento em diversos programas de cunho social:

Compromissos Internos

• Agenda 21 do BB;

• Código de É  ca;

• Carta de Princípios de RSA;
 “Repelir preconceitos e discriminações de gênero, orientação sexual, etnia, 

raça, credo ou de qualquer espécie.”

• Estratégia Corpora  va do Banco do Brasil – 
2013/2017;

• Polí  cas Gerais do BB;
 “Respeitamos e valorizamos a diversidade existente entre as pessoas 

e buscamos a equidade nas relações.”

• Acordo Cole  vo de Trabalho 2013/2014.

 

Compromissos Externos

• Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça – SPM;

• Ciclo de Encontros para o Fortalecimento da 
Equidade de Gênero;

• ONU Mulheres - Princípios de Empoderamento 
das Mulheres;

• Programa Febraban de Valorização da Diversidade;

• Endosso da Carta Empresarial pelos Direitos 
Humanos e pela Promoção do Trabalho Decente 
Ins  tuto Ethos;

• Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) 
2012/2013;

• Plano Nacional de Polí  cas para as Mulheres (PNPM).
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Para direcionar a elaboração das ações propostas neste trabalho, foram u  lizados os diversos documentos 
corpora  vos que já contemplam orientações sobre o tema equidade de gênero e raça, ou ainda, de modo mais 
amplo, a valorização e o respeito à diversidade, dentre eles:

• Estratégia Corpora  va do BB 2011-2015;

• Agenda 21 do BB;

• Código de É  ca e Normas de Conduta;

• Polí  cas Gerais do BB;

• Carta de Princípios de Responsabilidade Socioambiental;

• Acordo Cole  vo de Trabalho.

Desde 2007 o Banco do Brasil par  cipa do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e obteve os selos da 2ª, 3ª 
e 4ª edições. Dentre as ações de impacto implementadas pelo BB desde sua inserção no Programa, destacamos:

• Concessão da licença maternidade e adoção de até 180 dias;

• Ampliação do prazo de licença paternidade para 10 dias;

• Ação aÞ rma  va de gênero nos programas corpora  vos de ascensão proÞ ssional;

• Atuação da Ouvidoria Interna na iden  Þ cação de situações de discriminação à mulher;

• Criação de Comitê Superior e Comitês Estaduais de Gestão da É  ca;

• Levantamento e acompanhamento de ocupantes de comissões gerenciais sob o enfoque de raça/etnia e 
gênero; e

• Meta corpora  va de nomeação de mulheres em cargos de 1ª Gestora de Unidades de Negócios.
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3. Ascensão Funcional e Plano de Cargos e Salários; Salário e Remuneração

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

03

Aprimoramento 
da ação aÞ rmativa 
de gênero no 
Programa Ascensão 
ProÞ ssional para a 
Rede de Agências

1. QualiÞ car maior nº de 
mulheres no programa 
ascensão proÞ ssional em 
1ª investidura para ocupar 
as comissões de gerente 
geral na rede de agências, 
monitorando e divulgando 
os resultados.

2. Incluir meta para 
nomeação de Gerentes de 
Negócios.

3. Ampliar o nº de Diretorias 
envolvidas na ascensão 
de mulheres na função 
de Gerentes Geralem 
Unidades de Negócios.

• % de incremento do número 
de Mulheres recrutadas no 
programa;

• % de mulheres inscritas, 
recrutadas e aprovadas no 
programa;

• % de mulheres nomeadas 
na função de Gerente 
Geral nas novas redes 
contempladas no ATB*; e

• % de mulheres nomeadas 
na função de Gerente 
de Negócios nas redes 
contempladas no ATB.

• 10 % de incremento no nº 
de mulheres recrutadas 
no Programa Ascensão 
ProÞ ssional em 1ª 
investidura na rede de 
agências;

• 10% de incremento na 
nomeação de mulheres na 
função de Gerente Geral da 
rede Dired** e Disap***;

• estipular percentual de 
nomeação de mulheres 
na função de Gerente 
Geral nas novas redes 
contempladas no ATB; e

• estipular percentual de 
nomeação de mulheres 
na função de Gerente 
de Negócios nas redes 
contempladas no ATB.

2013 / 
2015

*   ATB – Instrumento para acompanhamento de obje  vos e metas corpora  vas - Acordo de Trabalho.
**  Dired – Diretoria de Distribuição.
*** Disap – Diretoria de Distribuição São Paulo.
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1. Recrutamento e Seleção

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

01

Realizar estudo da 
Seleção Externa com 
recortes de gênero 
e raça/etnia.

1. IdentiÞ car fatores que 
contribuem para os índices 
de aprovação observados 
considerando os recortes 
de gênero e raça/etnia.

2. Avaliar a viabilidade 
de ações com vistas a 
contribuir para o aumento 
dos índices de aprovação 
considerando os recortes 
de gênero e raça/etnia.

•  Realização de estudo; e

•  Número de inscritos e de 
aprovados por gênero 
e raça/etnia.

Apresentar relatório contendo 
o resultado dos estudos 
realizados.

Jan. a Dez. 
2014

2. Capacitação e Treinamento

Nº Ação Objetivos especíÞ cos Indicadores Metas
Período 

de 
execução

02

Incluir o tema de 
equidade de gênero 
e raça em cursos 
da Universidade 
Corporativa Banco 
do Brasil.

1. Discutir a evolução da 
cultura organizacional, 
especialmente quanto à 
equidade de gênero e raça.

2. IdentiÞ car formas de 
promover a mudança 
cultural, com foco na 
valorização da diversidade.

Número de cursos em que o 
tema equidade de gênero e 
raça foi incluído.

• 01 curso em 2014; e

• 01 curso em 2015.
2014 / 2015

EIXO DE GESTÃO DE PESSOAS

1111

Alguns resultados recentes ob  dos pelo Banco do Brasil pelo seu envolvimento e compromisso 
com ações de promoção da diversidade e sustentabilidade empresarial foram:

Índice Dow Jones de Sustentabilidade – Pelo segundo ano 
consecu  vo, o Banco do Brasil vem integrando o rol de empresas 
que se destacam em ações de sustentabilidade a nível global. As 
empresas que constam deste Índice, indexado à bolsa de Nova 
Iorque, são classiÞ cadas como as mais capazes de criar valor para 
os acionistas, a longo prazo, por meio de uma gestão dos riscos 
associados tanto a fatores econômicos, como ambientais e sociais.

As Melhores Empresas para Você Trabalhar – Em setembro de 2013, o Banco do Brasil foi listado como 
uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Essa pesquisa é realizada desde 1997 pela Revista Exame, 
com a missão de valorizar as empresas que melhor cuidam de seus colaboradores. O trabalho é baseado em 
uma metodologia que foi se aperfeiçoando ao longo dos anos, tornando-se mais abrangente, crí  ca e rigorosa 
quando ganhou a parceria da Fundação Ins  tuto de Administração (FIA/USP), em 2006. O resultado é ob  do 
por meio da análise de pesquisa feita com os funcionários, que respondem de forma voluntária e anônima a 
um ques  onário sobre o ambiente de trabalho, somado à nota da avaliação sobre polí  cas e prá  cas de gestão 
de pessoas. Hoje, o Guia VOCÊ S/A — As Melhores Empresas para Você Trabalhar é a maior pesquisa de clima 
organizacional do País.
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3. OBJETIVO GERAL 

De acordo com o diagnós  co realizado por meio do levantamento da Ficha 
PerÞ l, iden  Þ caram-se os avanços ob  dos pelo BB por sua par  cipação nas 
edições anteriores do Programa Pró-equidade de Gênero, bem como as várias 
oportunidades de avançar em termos de promoção da equidade de gênero e 
raça no BB.

O obje  vo principal da par  cipação do BB nesta edição do programa é consolidar 
o compromisso do BB com a promoção e valorização da diversidade, tornando-a 
um valor presente na cultura organizacional, compar  lhado por todos(as) os(as) 
funcionários(as). Esta é uma forma de reconhecer o valor da diversidade cultural 
como promotora da inovação necessária para que todas as dependências e 
espaços do BB alcancem os obje  vos estratégicos da Organização.

 

Como obje  vos especíÞ cos, temos:

a) Disseminar uma cultura de equidade no BB por meio de ações de 
comunicação, capacitação e sensibilização a todo o corpo funcional, inclusive 
aos(as) gestores(as), para a importância de se manter uma equipe diversa 
(gênero, raça/etnia, entre outros) para a construção de relacionamentos 
sustentáveis;
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Dipes/ Benef

Paulo Roberto Pasqua (Gerente de Divisão)

Dipes/ Dipro
Isa Aparecida de Freitas (Gerente de Divisão)

Dipes/ Dineg
Ruth Maria Bezerril de Araujo (Gerente de Divisão)

Dipes/ Dipec
Rodrigo Guerra Gurgel (Gerente de Divisão)

Dipes/ Dipla
Fabrício Fernando F. dos Santos (Gerente de Divisão)

Dipes/ Ouvidoria Interna
Amauri Machado (Gerente de Divisão e Ouvidor)

Dipes/ Dedip
Marcia Helena Lobo Nunes da Cunha (Gerente de Divisão)

Diretoria de Marke  ng e Comunicação - DIMAC
Hayton Jurema da Rocha (Diretor)

Omar Barreto Lopes (Gerente Execu  vo)

Hugo Paiva de Oliveira do Amaral (Gerente Execu  vo)

Dimac/ Comunicação Interna
Sergio Gonçalves Freire (Gerente de Divisão)

Dimac/ Comunicação Digital
Larissa da Silva Novais (Gerente de Divisão)

Dimac/ Publicidade Ins  tucional
Bruno Aprá (Gerente de Divisão)

Cada uma das áreas descritas acima Þ ca responsável por prover os recursos  sicos (dotações orçamentárias) 
e humanos necessários ao cumprimento das ações de sua responsabilidade.
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b) Subsidiar a empresa com dados quan  ta  vos e qualita  vos, 
pela realização de pesquisas e diagnós  cos sobre a 
par  cipação de mulheres e outras minorias étnico-raciais na 
estrutura organizacional do BB;

c) Desenvolver ações que propiciem uma maior representação 
do público feminino e de outras minorias étnico-raciais nas 
posições gerenciais e de comando da empresa;

 

d) Aumentar a sa  sfação de todo o corpo funcional por meio 
da promoção de melhorias nas condições de trabalho pela 
implementação das ações propostas no Plano de Ação com 
reß exo nos processos de gestão de pessoas (recrutamento, 
ascensão proÞ ssional, plano de carreira e remuneração, 
bene  cios, capacitação, dentre outros) e de cultura 
organizacional (clima organizacional, comunicação interna, 
dentre outros).
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4. PARCERIAS 

Além dos compromissos externos assumidos pelo BB, citados no item 
2 – Jus  Þ ca  va, o Banco do Brasil Þ rmou em abril de 2013, termo de 
cooperação com a Faculdade Zumbi dos Palmares. O acordo tem como 
obje  vo incen  var os processos de desenvolvimento educacional, cultural e 
de cidadania entre os alunos e docentes da ins  tuição, bem como es  mular 
o debate sobre o tema da equidade racial.

Por meio dessa parceria, o BB se compromete a ministrar palestras de 
educação Þ nanceira na ins  tuição de ensino, além de garan  r condições 
especiais no acesso dos alunos e docentes às a  vidades promovidas 
pelo CCBB São Paulo e aos eventos espor  vos do Banco que ocorrerem na 
capital paulista.  

A Faculdade Zumbi dos Palmares situa-se em São Paulo e é uma ins  tuição de 
ensino que tem como diretriz a inclusão dos negros e não negros no Ensino 
Superior, viabilizando a integração de seus alunos em ambiente favorável 
à discussão da diversidade social, no contexto da realidade nacional.

A parceria Þ rmada alinha-se com o programa Pró-equidade de Gênero e Raça 
do BB, que apoia e desenvolve polí  cas e ações para garan  r a diversidade, 
o respeito e a erradicação de preconceito de qualquer  po na empresa.
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5. OUTRAS INFORMAÇÕES 

O monitoramento da implementação das ações propostas neste plano de ação será feito pelo Grupo 
Coordenador do Programa Pró-equidade de Gênero e Raça do BB. Este grupo é composto por representantes 
de diversas áreas, a saber:

Diretoria Gestão de Pessoas - DIPES
Carlos Alberto Araujo Ne  o (Diretor)

Valter José Rehbein Rosa (Gerente Execu  vo)

Ana Cris  na Rosa Garcia (Gerente Execu  va)

Maurício Fernandes Leonardo Junior (Gerente Execu  vo)

Gilmar Ferreira (Gerente Execu  vo)

Hugo Pena Brandão (Gerente Execu  vo)

Dipes/ Diage
Gerson Padilha de Almeida (Gerente Divisão)

Dipes/ Resel
Nubia Soares de Melo Monteiro (Gerente de Divisão)

Dipes/ Dival
Sylvia Rejane Vieira Costa (Gerente de Divisão)

Dipes/ Desaf
Renato Sergio Gueylard (Gerente de Divisão)

Dipes/ Daval
Stella Cris  na Moraes Pereira Dias (Gerente de Divisão)

Dipes/ Cogep
Ká  a Maria Rodrigues Bastos (Gerente de Divisão)

Dipes/ Desac
Karine Etchepare Wernz (Gerente de Divisão)

Dipes/ Direm
Luis Gustavo Gon  jo (Gerente de Divisão)

Dipes/ Dibem
Denize Carvalho Stefani (Gerente de Divisão)


