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Apresentação
O tema sustentabilidade e as questões
ambientais, sociais e de governança
(ASG) vêm ganhando cada vez mais
relevância ao longo das últimas décadas.
A preocupação em alcançar um modelo
de desenvolvimento econômico, produção
e consumo que esteja em harmonia
com os limites ambientais e, ao mesmo
tempo, contribua para a redução das
desigualdades é global e compartilhada
por governos, empresas, entidades não
governamentais e a sociedade civil
em geral.
As transformações comportamentais
começam a se fazer visíveis no cotidiano.
Os jovens estão cada vez mais atentos
aos aspectos socioambientais daquilo
que compram; também consideram esses
critérios ao eleger as empresas em que vão
trabalhar e com as quais vão se relacionar.
A sociedade civil vem pressionando os
governos para que adotem padrões
regulatórios mais restritos.

Verifica-se o grande crescimento das
carteiras sustentáveis nas bolsas de valores
ao redor do mundo e a exigência de
investidores institucionais por informações
não financeiras para a tomada de decisão
na alocação de recursos.
Ao considerar os aspectos ASG na
estratégia de negócios, o setor pode
oferecer novos instrumentos financeiros
ao mercado, como capital para novas
tecnologias, plataformas de negociação
de emissões e empréstimos verdes,
aproveitando as oportunidades de valor
compartilhado. Assim, a sustentabilidade
se torna um ativo estratégico de longo
prazo na criação de valor das empresas.
No Banco do Brasil (BB), estamos fazendo
a lição de casa. Há 15 anos, nossas
ações são orientadas por nosso Plano
de Sustentabilidade - Agenda 30 BB,
instrumento fomentador de negócios
e práticas sustentáveis.

Em 2021 estabelecemos 10
Compromissos de Longo Prazo em
Sustentabilidade, com metas a serem
implementadas até 2030. Dessa forma,
demonstramos nosso alinhamento
com as tendências da gestão integrada
e a importância de nosso papel
transformador no oferecimento de
produtos e serviços, na promoção
da transição para uma economia de
baixo carbono e na ampliação de nossa
atuação com criação de valor.
É com esse olhar que refletimos sobre
os riscos, oportunidades e tendências
em sustentabilidade nesta publicação.
Convidamos você a nos acompanhar
nesse percurso tão necessário para o
futuro do Banco e de todos nós.
Boa leitura!

Para saber mais
sobre a atuação do BB
em sustentabilidade,
visite o site
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Como
Chegamos
Até Aqui
O BB vem participando das principais ações
em apoio ao desenvolvimento sustentável
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O Banco do Brasil e a
Sustentabilidade no Tempo
1972

1985

O Clube de Roma lança o relatório
“Os Limites do Crescimento”, estudo
que questiona a viabilidade de
crescimento contínuo com base
na utilização indiscriminada dos
recursos naturais.

2009
Adesão do BB
às plataformas
Caring for Climate
e Empresas pelo
Clima.

1992

Instituição da Fundação Banco
do Brasil para contribuir com a
transformação social dos brasileiros
e com o desenvolvimento
sustentável do país.

2007
O BB se torna membrofundador do Programa
Brasileiro GHG Protocol, recebe
o Selo Pró-Equidade de Gênero
e Raça e divulga seu Código de
Governança Corporativa.

1995

A Eco-92 é realizada no Rio de
Janeiro, resultando na elaboração
da Agenda 21. É criada a Iniciativa
Financeira do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (UNEP
FI, sigla em inglês).

2006
Primeiro relatório de
sustentabilidade do BB
seguindo o modelo GRI.
Criação dos Princípios para
o Investimento Responsável
(PRI), apoiados pela ONU.

É firmado o Protocolo Verde,
carta de princípios adotada por
bancos oficiais brasileiros, entre
eles o Banco do Brasil (BB).

2005
O BB estabelece seu primeiro Plano de
Sustentabilidade, Agenda 21 Empresarial. Lançamento
do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE)
da Bolsa de Valores de São Paulo, com o BB entre
as empresas listadas. O BB adere aos Princípios do
Equador e faz seu primeiro relato de informações ao
Carbon Disclosure Project (CDP).

2000
A Organização das
Nações Unidas (ONU)
lança os Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio
(ODM) e o Pacto Global.

2003
Adesão do BB ao Pacto Global e
criação da Carta de Princípios de
Responsabilidade Socioambiental.
Estabelecimento dos Princípios do
Equador para avaliação de riscos
socioambientais por instituições
financeiras.
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2012

2010
O BB se torna a primeira instituição financeira
a aderir ao The CEO Water Mandate. Torna-se
signatário dos Princípios de Empoderamento
das Mulheres e dos Princípios para o
Investimento Responsável, este por meio
da BB DTVM. Lançamento do Índice Carbono
Eficiente (ICO2), do qual o BB é integrante.

2018
O BB torna-se signatário
dos Padrões de
Conduta para Empresas
no enfrentamento
à discriminação de
pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, transgêneros e
intersexuais da ONU.

2013

O BB é listado na carteira “World” do Índice Dow Jones
de Sustentabilidade (DJSI, na sigla em inglês), recebe o
selo Empresa Pró-Ética e adere ao Pacto Empresarial pela
Integridade e Contra a Corrupção e à Carta Empresarial pelos
Direitos Humanos e pela Promoção do Trabalho Decente. No
mesmo ano, o Grupo Segurador BB e Mapfre adere aos Princípios
para Sustentabilidade em Seguros, da ONU.

2016
Alinhamento do Plano de
Sustentabilidade do Banco
do Brasil aos Objetivos
de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que
passou a ser denominado
Agenda 30 BB.

2019
O BB é reconhecido como a instituição
financeira mais sustentável do mundo,
figurando entre as 10 corporações mais
sustentáveis no ranking Global 100 da
Corporate Knights, anunciado em Davos,
durante o Fórum Econômico Mundial.

2015

O BB associa-se ao Grupo
de Trabalho da Pecuária
Sustentável (GTPS). O Acordo
de Basileia III entra em vigor
no Brasil, como resposta
regulatória à crise financeira
internacional de 2008.

Evolução da Sustentabilidade
nas Empresas

Sustentabilidade
como geração
de valor

2014

Divulgação da PRSA do BB.
Lançamento da Agenda 2030
Global e criação da Task Force
on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD) para orientar
a avaliação de riscos financeiros
relacionados ao clima.

O BB adota as Diretrizes da OCDE para
Empresas Multinacionais. O Banco Central
do Brasil edita a Resolução nº 4.327
sobre as diretrizes a serem observadas no
estabelecimento e na implementação da
Política de Responsabilidade Socioambiental
(PRSA) pelas instituições financeiras.

2020
O BB alcança a Classificação
“AA” da Morgan Stanley Capital
International (MSCI) ESG Rating.
A PRSA do BB é atualizada em
face às melhores práticas de
mercado.

Sustentabilidade
como fator de risco
Investimento Social
Privado (ISP)
Filantropia

2021
O Banco do Brasil lança 10 compromissos de longo prazo
em sustentabilidade, que envolvem Negócios Sustentáveis,
Investimento Responsável e a Gestão ASG, e o novo Plano de
Sustentabilidade – Agenda 30 BB para o período 2021-2023.
O BB é novamente reconhecido como uma das empresas mais
sustentáveis do mundo pelo Ranking Global 100, figurando na
3° colocação no geral.
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O Valor da Sustentabilidade
A cultura da sustentabilidade
é fundamental para que as
empresas sejam capazes
de enfrentar as mudanças
de comportamento e gerar
valor para os públicos de
relacionamento

A sustentabilidade corporativa consiste
na busca da perenidade da organização
com base em sua viabilidade econômica
e na correlação harmônica com o meio
ambiente e a sociedade.
Nesse cenário, para uma gestão
responsável, é preciso entender o
contexto global para analisar os impactos
aos quais a empresa está exposta e os
modelos de negócios que têm mais
chances de adaptação. Em outras
palavras, a sustentabilidade corporativa
busca identificar e gerenciar riscos e

oportunidades futuras e atuais a fim
de gerar valor para seus públicos
de relacionamento e rentabilidade
e longevidade para empresa. A
governança é central e está relacionada
à essência da gestão e dos resultados
positivos e negativos que as empresas
entregam à sociedade.
Com base nesse entendimento, muitas
empresas passaram a adotar uma
agenda de sustentabilidade nos últimos
anos, incorporando-a à sua estratégia
de negócio. Essa medida apresenta
benefícios como:

•

Identificação de novas
oportunidades de negócio e
facilidade no acesso ao capital;

•

Antecipação a pressões legais e
da sociedade e menor exposição a
riscos;

•

Redução dos custos decorrentes
da diminuição de desperdícios e
economia de insumos/recursos
naturais; e

•

Maior atração e retenção de
talentos e ganho reputacional
(ativos intangíveis).

No contexto global, segundo o relatório
“Better Business, Better World”1 da
Comissão de Desenvolvimento Empresarial
e Sustentável (BSDC, na sigla em
inglês), grupo internacional amparado
por grandes empresas e pela ONU, os
negócios sustentáveis têm o potencial
de gerar oportunidades econômicas de
aproximadamente 12 trilhões de dólares e
até 380 milhões de empregos por ano até
2030. O relatório destaca, inclusive, que
novos mercados surgirão principalmente
em quatro áreas: energia, cidades,
agricultura e saúde e bem-estar.
O movimento de recuperação da
economia após a crise gerada pela
pandemia de covid-19 pode ajudar
o país a se tornar mais resiliente se
os investimentos forem direcionados
para uma economia verde e de baixo
carbono (uma economia que resulta
na redução de riscos socioambientais e
baixa emissão de carbono, baseando-se
na melhoria do bem-estar e igualdade
social). Ao mesmo tempo, a eleição de
Joe Biden para a presidência dos Estados
Unidos, aponta para a retomada da
agenda da sustentabilidade: na primeira
semana de governo, os Estados Unidos

retornaram ao Acordo de Paris e mais de
100 regulamentações ambientais foram
retomadas.
Ainda de acordo com o relatório da
Comissão de Desenvolvimento Empresarial
e Sustentável, organizações gerenciadas
com abordagem ASG de longo prazo
e foco claro na sustentabilidade têm
desempenho financeiro melhor do que
aquelas que não são. Estudo realizado
por Harvard e London Business School
apontou que US$ 1 investido em
1993 em portfólio de empresas com
alto desempenho em aspectos de
sustentabilidade teria aumentado para
US$ 22,60 dólares em 2010 – se a mesma
quantia tivesse sido aplicada em empresas
com baixo desempenho em aspectos de
sustentabilidade, o resulta do seria de US$
15,40. Já outro estudo, da Consultoria
Refinitiv, apontou que das empresas
listadas dentre as 500 maiores pela
Standards & Poors, as empresas com
bom desempenho em temas ASG tiveram
perdas menores durante a pandemia
de COVID-19 em cerca de um terço,
quando comparadas àquelas com piores
desempenhos em indicadores ambientais,
sociais e de governança.

1 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/2399BetterBusinessBetterWorld.pdf
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Na disputa por esses investimentos,
empresas listadas em índices de
sustentabilidade recebem mais atenção
dos analistas financeiros e apresentam
aumento na porcentagem de ações detidas
por investidores de longo prazo. Essa
informação indica que esses investidores
estão cada vez mais atentos às empresas
que valorizam a sustentabilidade. Segundo
a McKinsey, no podcast Inside The Strategy
Room, um quarto dos ativos disponíveis
para investimentos nos Estados Unidos já
obedecem a critérios ASG.

Sistemas de previdência, companhias de
seguro e outras empresas detentoras
de ativos institucionais estão atentas ao
potencial de seus recursos para influenciar o
sistema econômico. A publicação Portfolio
Climate Risk Management, apresentada
pela Ceres em dezembro de 2020, traz dez
casos de boas práticas relacionados à gestão
de ativos voltados para o enfrentamento
das mudanças climáticas. No material,
exemplos de planos de ação climática,
envolvendo estratégias de investimento de
baixo carbono, engajamento corporativo,
divulgação e defesa de políticas, mostram

uma série de melhores práticas em evolução
usadas por alguns dos maiores proprietários
de ativos e instituições financeiras globais.
A Comissão de Desenvolvimento
Empresarial e Sustentável reforça, no
entanto, a necessidade de simplificar a
comunicação de informações ASG, pois
os investidores têm dificuldades para
descobrir quais investimentos terão maiores
impactos econômico e socioambiental.
Se todas as empresas financiadas pelo
sistema pagassem os verdadeiros custos
das externalidades, então os investidores
e seus intermediários financeiros seriam

capazes de comparar o desempenho de
sustentabilidade das empresas com o
desempenho financeiro. Mas alcançar
valores precisos em toda a economia ainda
levará tempo.
Até lá, os investidores confiam na
divulgação das informações não financeiras
das empresas para comparar seu
desempenho em sustentabilidade. Esperase que, ao longo do tempo, padrões de
relatos corporativos ofereçam condições
para melhor medir esse desempenho, a
exemplo dos padrões internacionais de
contabilidade.

BlackRock

Momento ASG

A empresa norte-americana BlackRock – maior gestora de ativos do mundo, com cerca de US$ 6,5 trilhões
sob gestão em 2020 – considera cada vez mais os aspectos ASG em suas carteiras de investimentos.
Ela entende que os riscos socioambientais apresentados anualmente no Relatório de Riscos do Fórum
Econômico Mundial estão cada vez mais evidentes e desafiam os negócios. Segundo a empresa, há
um reconhecimento cada vez maior de que a sustentabilidade apresenta uma fonte, em grande parte
inexplorada, de informações capazes de identificar riscos de investimento e gerar maiores retornos. A
BlackRock destaca, entretanto, que esses dados ainda são imperfeitos, e os investidores precisam de maior
clareza sobre as armadilhas dessa área em ascensão.

Lançado em janeiro de 2021, o relatório Global Impact at Scale: Corporate
Action on ESG Issues and Social Investments 2020 traz informações do impacto
das informações ASG sobre o mundo corporativo.

Três principais temas impulsionam a busca pelo investimento sustentável:
•

O objetivo de criar portfólios e estratégias sustentáveis que não comprometam os retornos financeiros;

•

O esforço em utilizar pesquisas inovadoras que vão além dos principais resultados de aspectos ASG; e

•

A integração de questões de sustentabilidade a estratégias tradicionais de investimento.

85% das empresas apontaram o aumento de investimentos em

aspectos ambientais em 2020. Já 65% delas indicaram que houve
acréscimo nos orçamentos dos temas sociais.

72% das empresas fizeram mais relatórios ASG em 2020.
59% das empresas previram que a responsabilidade pela estratégia
ASG passará para a alta liderança nos próximos dois anos.

7 em cada dez empresas estão integrando métricas ASG a indicadores
de desempenho e à remuneração de seus funcionários.
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Relevância da Sustentabilidade Empresarial
É cada vez maior a demanda por um
sistema financeiro sustentável. Os clientes,
em especial as novas gerações, buscam
se relacionar com empresas sustentáveis
ou orientadas por propósito. Investidores
são cada vez mais exigentes em relação
ao desempenho e a divulgação de
informações ASG. Os reguladores, por
sua vez, mais rigorosos em relação aos
critérios socioambientais, climáticos e de
transparência.

Para o mercado investidor
77% dos investidores institucionais planejam
parar de comprar produtos que não
incorporam aspectos ASG nos próximos dois
anos, de acordo com o estudo 2022 - The
growth opportunity of the century, da PwC, de
outubro de 2020.
De acordo com esse estudo, até 2025, 57% dos
ativos de fundos mútuos na Europa estarão
em fundos que consideram critérios ASG, o
equivalente a 7,6 trilhões de euros (US$ 8,9
trilhões), em relação a 15,1% no fim de 2019.
97% dos investidores realizam avaliação
de critérios ASG no processo de tomada de
decisão sobre investimentos, segundo o estudo
da Ernst & Young, Global Climate Change and
Sustainability Services, 2018.

Para os clientes e consumidores
66% dos consumidores estão dispostos a
pagar mais por produtos sustentáveis, de
acordo com a pesquisa Escolhas Sustentáveis:
Como Empresas Socialmente Responsáveis
Lucram com Isso? da Nielsen, de 2015.

Global Millennial Survey 2020, que ouviu as
opiniões de mais de 27,5 mil millennials e
gen Zs – antes e depois do início da crise da
covid-19 – para entender suas perspectivas
sobre negócios, governo, questões ambientais
e a pandemia propriamente.

Seguindo uma tendência mundial, os
brasileiros estão mais sustentáveis: 42% dos
consumidores estão mudando seus hábitos
de consumo para reduzir seu impacto no meio
ambiente, de acordo com o estudo Estilos de
Vida, da consultoria Nielsen, de 2019.

Antes da pandemia, 80% desses jovens
acreditavam que a situação financeira iria
melhorar nos próximos 12 meses, mas o
número caiu para 20% após o início da crise.
Em maio de 2020, 41% dos millennials e 51%
dos gen Zs brasileiros indicaram que teriam
dificuldade de pagar contas inesperadas.

Um bom retrato das tendências sobre o perfil
do consumidor está na pesquisa Deloitte

Em relação ao meio ambiente, 39% dos
millennials e gen Zs concordam que há

Para os reguladores
O Banco Central, por meio do Conselho
Monetário Nacional (CMN), tem atuado para
regulamentar as políticas socioambientais nas
instituições financeiras. A resolução 4.327/2014
versa sobre diretrizes para estabelecimento e
implementação da Política de Responsabilidade
Socioambiental (PRSA) e gerenciamento do
risco socioambiental. Já a resolução 4.557 traz
critérios para gerenciamento de riscos e de
capital.
Em setembro de 2020, o Banco Central incluiu
a dimensão #sustentabilidade, entre os pilares

da Agenda BC#, com o objetivo de promover
finanças sustentáveis e o gerenciamento
adequado dos riscos socioambientais e
climáticos no sistema financeiro nacional, além
de integrar variáveis sustentáveis no processo
de tomada de decisões do BC.
A crescente interação do Banco Central do
Brasil com outros bancos centrais e organismos
internacionais, assim como o frequente diálogo
com instituições financeiras, são importantes
para determinar a evolução da atuação e
minimizar os efeitos de riscos socioambientais
e climáticos na economia e sistema financeiro
do país. Visando uma atuação integrada, o

morosidade para reparar danos ambientais,
contudo os jovens brasileiros se mostraram
mais otimistas do que a população global em
relação à proteção da saúde do planeta – 67%
e 68% respectivamente.
Na versão 2019 da mesma pesquisa, havia sido
identificado que quase 40% dos millennials já
aceitaram oferta de emprego em detrimento
de outra porque a empresa era sustentável.
Em um universo mais amplo da população,
71% dos consumidores perderão a confiança
em marcas que priorizem seus lucros acima das
pessoas durante a crise gerada pela pandemia
da covid-19, de acordo com a pesquisa Edelman
Trust Barometer de 2020.

BC promoveu debate com participantes do
mercado financeiro do Brasil e do mundo a fim
de ressaltar a importância do tema e discutir as
respostas aos novos desafios.
A Febraban também publicou, em 2014, o
SARB 14, um documento que formaliza as
diretrizes e procedimentos fundamentais para
as práticas socioambientais dos seus signatários
nos negócios e na relação com as partes
interessadas.
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Tendências em
Sustentabilidade
Garantir negócios sustentáveis que promovam
resultados no curto, médio e longo prazos
dependem da avaliação correta dos riscos e
das oportunidades presentes no atual cenário
global. No setor financeiro, a gestão de riscos
já está incorporada à cultura empresarial e está
diretamente relacionada à continuidade dos
negócios. Com maior destaque para a governança,
gradualmente os fatores sociais e ambientais
também adquirem papel fundamental na
avaliação dos riscos aos quais as instituições estão
submetidas, dentro da lógica ASG (Ambiental,
Social e Governança), que ganhou força nos
debates sobre sustentabilidade, especialmente
sobre investimento sustentável ao longo dos
últimos anos.
Diversos relatórios e estudos de tendências,
como o da consultoria SustainAbility, principal
referência para esta lista, indicam os caminhos que
as empresas precisam percorrer para criar uma
economia mais sustentável. A seguir, apresentamos
algumas dessas tendências que têm impacto em
nosso setor e boas práticas em sustentabilidade.

Negócios Sustentáveis: com a crescente
busca por investimentos em produtos que
beneficiem a sociedade e o meio ambiente,
há uma tendência de aumento na emissão
de títulos de impacto verde e social. Os
dividendos financeiros de longo prazo deverão
se concentrar nos riscos e nas oportunidades
ASG com análise mais ativa dos investidores
sobre o envolvimento das empresas no
tema. No final de 2020, os green bonds em
circulação atingiram a marca de US$ 269,5
bilhões, com um total de mais de US$ 1 trilhão
acumulados entre 2015 e 2020. Mais detalhes
sobre contexto global das finanças e negócios
sustentáveis podem ser encontrados no IFC
Global Progress Report of the Sustainable
Banking Network, publicado no final de 2019.

Mudanças Climáticas: 2020 marca o início da década
de mitigação das mudanças no clima, com necessidade
de redução de emissões de gases de efeito estufa
pela metade e manutenção do aquecimento global
em 1,5°C. De acordo com o estudo do IFC Climate
Investment Opportunities in Emerging Markets,
publicado em novembro de 2016, nos mercados
emergentes, as projeções indicam oportunidade de
investimento climático próxima aos US$ 23 trilhões
entre 2016 e 2030. Outro movimento importante
no setor financeiro é o desinvestimento em setores
de alta emissão de GEE - até setembro de 2020, o
desinvestimento global em combustíveis fósseis foi
de US$ 14 trilhões, quase 300 vezes maior do que em
2014. Veja mais informações no Guia de Boas Práticas
do TCFD.

Soluções circulares: é esperado que mais
empresas inovem, colaborem e demonstrem
as oportunidades de uma economia circular
com emissões zero. A economia circular se
interconecta com diversos desafios atuais,
como mudanças climáticas, degradação da
biodiversidade, escassez de recursos, resíduos e
poluição.

Consumo sustentável: com a tendência de
consumidores optando por marcas orientadas por
propósito e com valores semelhantes aos seus,
haverá aumento na oferta de produtos e serviços
mais sustentáveis. De forma proativa, as instituições
financeiras tendem a incentivar os clientes a adotarem
práticas sustentáveis e a desenvolverem atividades
econômicas que gerem prosperidade compartilhada
para as gerações atuais e futuras.
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Cadeia de Valor: Inteligência artificial, tecnologias
disruptivas, tais como machine learning e blockchain,
infraestrutura tecnológica e gerenciamento de dados
continuam a crescer, promovendo a transparência
dos ciclos da cadeia de valor. Essas tecnologias
serão essenciais para que as empresas acompanhem
as regulamentações e expectativas do mercado
consumidor e que podem, por exemplo, ser utilizadas
em programas e sistemas de rastreabilidade da cadeia
da carne bovina. A consultoria Deloitte publicou o
artigo 2020 banking and capital markets outlook, em
que elenca as possibilidades de inovação disruptiva no
setor financeiro.

Diversidade: adaptar-se as mudanças culturais
para garantir a atração e retenção de talentos
e, assim, o engajamento dos funcionários, e
diversificar o ambiente de trabalho têm gerado
uma forte vantagem competitiva para as
empresas. As organizações buscam novo formato
de gestão do capital humano, com valorização
da diversidade de gênero, étnica e racial em seus
ambientes de trabalho, aumentando assim o
impacto positivo dos seus negócios.

Capital Humano: emergem novas e diversificadas
métricas de produtividade, além de variações no
repertório profissional para lidar com essa nova
realidade. Analytics e ferramentas de inteligência
competitiva passam a orientar o planejamento
da força de trabalho, a identificação de lacunas e
capacidades essenciais futuras e os programas de
atração de retenção de talentos.

Externalidades: os investidores estão cada vez
mais interessados em como as empresas medem
e entendem as externalidades de suas atividades
e negócios para orientar a tomada de decisão.
A medida monetária se insere nesse contexto
com a finalidade de traduzir os resultados da
avaliação e mensuração de impactos econômicos
e socioambientais. Erros nessa estratégia podem
levar a divergências entre a criação de valor a
longo prazo para a sociedade e outras partes
interessadas.
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Riscos Globais
A preocupação dos líderes mundiais com temas
socioambientais tem sido refletida, ano após ano, nas edições
anuais do relatório sobre riscos globais do Fórum Econômico
Mundial (WEF, sigla em inglês). Os riscos relacionados ao
meio ambiente ocupam os cinco primeiros lugares entre
as maiores ameaças à economia global na pesquisa de
percepção de risco do WEF publicada em 2021. Em 2020, os
riscos ambientais ocupavam todos os cinco primeiros lugares.
A pesquisafoi realizada no período pré-pandemia.

Top 10 Riscos por Probabilidade
1. Eventos climáticos extremos
2. F alha na mitigação e na

provocados pela ação humana

2o

3o

2020

2021

Eventos climáticos extremos

Eventos climáticos extremos

Eventos climáticos extremos

1o

Falha na mitigação e na adaptação às
mudanças climáticas

2o

Falha na mitigação e na adaptação às
mudanças climáticas

Desastres naturais

Desastres ambientais provocados pela
ação humana

3o

4o

Fraude ou roubo de dados

Perdas na biodiversidade

Doenças infecciosas

5o

Ataques cibernéticos

Perdas na biodiversidade

Econômico

Ambiental

Tecnológico

Geopolítico

entre Estados

9. Falhas de cibersegurança
10. Crise de moradia

2019

Desastres naturais

Desastres ambientais provocados pela
ação humana

às mudanças climáticas

3. Armas de destruição em massa
4. Perdas na biodiversidade
5. Crise de recursos naturais

provocados pela ação humana

7. Crise de moradia
8. Eventos climáticos extremos
9. Crises relacionadas a dívidas
10. Falha na infraestrutura de TI

Evolução do Panorama de Riscos – Impacto (2019 a 2021)

2019

Falha na mitigação e na adaptação às
mudanças climáticas

7. Desigualdade digital
8. Q
 uebra na relação

6. D
 esastres ambientais

pela ação humana

Evolução do Panorama de Riscos – Probabilidade (2019 a 2021)

1o

1. D
 oenças infecciosas
2. F alha na mitigação e na adaptação

de poder digital

adaptação às mudanças climáticas

3. D
 esastres ambientais
4. Doenças infecciosas
5. P erdas na biodiversidade

Dos dez maiores riscos, em termos de probabilidade,
atualmente seis são socioambientais. Há uma década, dos
dez maiores riscos nesses termos, sete eram financeiros.
Quando o critério é impacto, sete dos dez principais riscos
são socioambientais.

6. C oncentração

Top 10 Riscos por Impacto

2020

Armas de destruição em massa

Falha na mitigação e na adaptação às
mudanças climáticas

Falha na mitigação e na adaptação às
mudanças climáticas

Armas de destruição em massa

2021
Doenças infecciosas
Falha na mitigação e na adaptação às
mudanças climáticas

Eventos climáticos extremos

Perdas na biodiversidade

Armas de destruição em massa

4o

Crise hídrica

Eventos climáticos extremos

Perdas na biodiversidade

5o

Desastres naturais

Crise hídrica

Crises de recursos naturais

Para saber
mais
consulte o
Relatório de
Riscos Globais
2021 (Global
Risks Report)

Social

Fonte: World Economic Forum 2018–2020, Global Risks Report.
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Panorama dos riscos globais 2021
Cenário de riscos globais
Doenças infecciosas

4

Falha na mitigação
e adaptação às mudanças
climáticas

Armas de destruição em massa

Perdas de biodiversidade

Crises
relacionadas
a recursos naturais

Impacto

Crises relacionadas a dívidas
Falha na
infraestrutura de TI

3.5

Eventos
climáticos
extremos

Falhas na cibersegurança

Conflito
entre Estados

Erosão do tecido social

Conflito entre Estados

Migração involuntária
Quebra nas relações entre Estados

Estouro de
bolhas de ativos
Falhas na
infraestrutura
pública
Choques de
commodities

Colapso dos Estados
Reação contra
a ciência

3

Crises de moradia

Estagnação prolongada

média
3.40

Desastres ambientais
provocados pelo
ser humano

Colapso do
multilateralismo

Instabilidade
de preços

Avanços
tecnológicos
adversos

Colapso da indústria

11

Concentração de poder digital

Desastres geofísicos
Desigualdade digital

Deterioração da saúde mental

A pandemia de COVID-19 se soma a um quadro
já bastante instável no campo político e com
aumento crescente das preocupações com os
impactos sobre o meio ambiente e seus efeitos
sociais e econômicos.

Ataques terroristas
Atividades econômicas ilícitas
2.5

3

média
3.28

3.5

4

Probabilidade
Econômico

Geopolítico

Tecnológico

Ambiental

Segundo estudo do Banco Mundial, a
pandemia resultou em restrições à mobilidade
em um número de países que equivalem a 80%
do PIB global, estrangulamento dos sistemas
de saúde, impactos relevantes (mas ainda
incertos) no crescimento dos países – dando
causa à, provavelmente, maior recessão global
desde a Segunda Guerra Mundial-, ameaça à
manutenção de bilhões de postos de trabalho
e milhões de pessoas retornando a um nível de
renda inferior à linha da pobreza e sofrendo
privações.
Esses efeitos não se distribuem de forma
equitativa: países em desenvolvimento e
população já vulneráveis sofrem o maior
impacto. Mulheres, idosos e populações mais
pobres são os mais atingidos pela queda
na renda e pela falta de tratamento de
saúde, ampliando desigualdades que já são
historicamente graves.

Geopolitização de recursos
Desilusão dos jovens

Falhas na governança
das empresas tecnológicas

Os efeitos em cascata da pandemia COVID-19
se estendem pelo mundo inteiro, afetando
vidas, meios de subsistência, comunidades,
negócios, economias nacionais e a economia
global. Em meados de dezembro de 2020, a
doença já havia infectado mais de 75 milhões
de pessoas e provocado a morte de mais de 1,6
milhão.

Social

As perdas proporcionadas pela pandemia
podem ser apenas vislumbre do que pode
ser provocado pelas mudanças climáticas.
Eventos climáticos resultantes
do aquecimento global já causam prejuízos
anuais de bilhões de dólares, entre
inundações, tempestades, secas e incêndios.
As crescentes iniciativas de mitigação e
adaptação são cerceadas por fundos públicos
limitados. Por outro
lado, há enfraquecimento da economia global,
e fatores ambientais e políticos aumentam
os conflitos no Oriente Médio, na América
Central e na África, o que gera migrações em
massa.
Durante o período de paralisação provocado
pela pandemia ganharam força movimentos
voltados para a revisão do paradigma de
desenvolvimento, como o Reset Capitalism
e o enfoque de investidores no desempenho
ASG (Ambiente, Social e Governança) das
empresas.

O Brasil está entre os 16 países com maiores perdas
econômicas decorrentes de desastres climáticos. Segundo
o estudo The Global Climate Risk Index 2020, apresentado
na COP-25, em dezembro de 2019, o País perdeu, nas
últimas duas décadas mais de R$ 80 milhões por ano.
No ranking do número de mortes ligado a esse tipo de
evento, o Brasil ocupa a 21ª posição, com média de 38
mortes anuais a cada 100 mil habitantes.
Para os autores do estudo, a situação pode ser ainda pior
já que o levantamento não inclui fenômenos como a seca,
que causa prejuízos indiretos, como no abastecimento de
água e na agricultura.
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Engajamento do Setor Financeiro
A criação da UNEP FI (United Nations
Environment Programme Finance
Initiative), em 1992, foi fundamental
para que o setor financeiro aprofundasse
sua participação na discussão da
sustentabilidade. A Declaração
Internacional dos Bancos para o
Meio Ambiente e o Desenvolvimento
Sustentável, elaborada pelo órgão,
comprometeu as instituições signatárias
com os aspectos socioambientais de
seus negócios. A Assembleia Geral das
Nações Unidas trouxe em 2019 um novo
marco: o lançamento dos Princípios para
Responsabilidade Bancária (PRB). Os
seis princípios, alinhados aos ODS e ao
Acordo do Clima de Paris, se propõem a
ajudar todos os bancos a harmonizar suas
estratégias de negócios com os objetivos
da sociedade.
Em 2020, o número de bancos signatários
dos princípios subiu dos 132 originais para
200, representando capitais superiores a
US$ 50 trilhões em mais de 50 países.
Mediante convite da UNEP FI, a Federação
Brasileira de Bancos (FEBRABAN)
promoveu levantamento sobre o papel
das instituições financeiras na busca pela
economia verde. Segundo a pesquisa,
conduzida pelo Centro de Estudos em

Sustentabilidade da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), as instituições participantes
do Sistema Financeiro Nacional (SFN),
bem como suas associações de classe,
estão engajadas na compreensão das
questões socioambientais e de seus
impactos. Como resultado dessa parceria,
em 2015, foi publicada a primeira
edição do estudo Mensurando Recursos
Financeiros Alocados na Economia
Verde, que anualmente apresenta os
montantes totais de financiamentos para
setores representativos da economia
verde e para setores cujas atividades são
potencialmente causadoras de impactos
ambientais.
O estudo O Sistema Financeiro e a
Sustentabilidade, publicado em agosto
de 2019, considera atividades econômicas
classificadas pela ONU Meio Ambiente
como setores da economia verde, bem
como as atividades potencialmente
causadoras de impacto socioambiental,
segundo o Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Conama). Segundo o estudo,
em 2018, as 15 maiores instituições do
Brasil liberaram R$ 314 bilhões para a
economia verde, 20,8% de toda a carteira
de empréstimos dessas instituições para
pessoas jurídicas.

Alocação Setorial dos Recursos Financeiros

Setores

Saldo em R$ Milhões

Energias renováveis *

121.615

Transporte sustentável

111.001

Água

14.962

Agricultura sustentável

14.769

Saúde

13.658

Educação

12.933

Inclusão produtiva e desenvolvimento local e regional

9.929

Floresta

5.669

Produtos com finalidade específica

4.746

Cidades

2.287

Eficiencia em resíduos

1.827

Pesca
Turismo sustentável
Total

917
10
314.325

* Aplicado ponderador de 80,64% representativo de energia não emissora
de CO2, segundo critérios ONS-Operador Nacional do Sistema Elétrico
Fonte: FEBRABAN, 2019.
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Compromissos e Regulamentações
Em 2003, a International Finance
Corporation (IFC), braço do Banco
Mundial, criou os Princípios do Equador,
incorporando a responsabilidade
socioambiental à concessão de
financiamentos de projetos de
grande porte.
Já o Acordo de Capital Basileia II, de
2004, determinou que as instituições
deveriam conferir se as garantias
do crédito de seus clientes estavam
adequadas em relação à contaminação
e à degradação ambiental, inserindo
no acordo o risco ambiental, ainda
que vinculado apenas ao caráter legal.
Basileia III, por outro lado, respondeu
à crise global de 2008 com regulações
relacionadas à governança, elevação da
qualidade e da quantidade do capital
regulatório, aperfeiçoamento dos fatores
para a ponderação de ativos pelo risco,
entre outros aspectos.
No Brasil, a regulamentação pioneira
nos aspectos socioambientais foi o
Protocolo Verde, celebrado pelos bancos
oficiais em 1995 e com a adesão das
instituições privadas em 2009. A carta
de princípios, revisada em 2008, indica
a criação de políticas e práticas de
inclusão da dimensão ambiental nas
operações bancárias.

Em 2014, o Bacen publicou a Resolução
CMN nº 4.327 com diretrizes para
a implementação da Política de
Responsabilidade Socioambiental (PRSA)
pelas instituições financeiras no País.
Em fevereiro de 2017, foi publicada a
Resolução CMN nº 4.557, que dispõe
sobre a estrutura e o gerenciamento
integrado de riscos, o que inclui o
Risco Socioambiental.
Essas demandas nortearam a
publicação, em 2014, do normativo de
Autorregulação SARB 014/2014,
da Federação Brasileira de Bancos
(Febraban), que formalizou diretrizes
e procedimentos fundamentais para
as práticas socioambientais dos seus
signatários nos negócios e nas relações
com as partes interessadas.
A FEBRABAN também tem
desempenhado papel importante na
orientação dos bancos brasileiros para
atender às recomendações da Taskforce
for Climate Financial Disclosure (TCFD),
iniciativa dedicada a estudar como o
setor financeiro pode levar em conta
os aspectos relacionados às mudanças
climáticas, a fim de promover informação
para as decisões de investimento, crédito
e asseguração.

A metodologia da TCFD apresenta
quadro de relato sobre os impactos
financeiros decorrentes de riscos
climáticos de transição e físicos. Esse
relato requer que as organizações
amadureçam a incorporação de aspectos
climáticos em sua estrutura, desde o nível
estratégico (elaboração de modelo de
negócio e posicionamento no mercado)
até a sua gestão (adoção de metas
baseadas em ciência).
De modo geral, a TCFD busca fomentar
que as organizações explorem os riscos
e as oportunidades decorrentes das
mudanças climáticas, que considerem
cenários para a tomada de decisão e
estabeleçam metas e métricas para
orientar a gestão das emissões. Segundo
a consultoria Marsh & McLennan
Companies, os principais desafios
das organizações em adotar as
recomendações de relato climático
da TCFD são:

•

Garantia de apoio da liderança para
aprimoramento do relato;

•

Revisão dos processos de avaliação
de riscos;

•

Aplicação de análise de cenário à
mudança climática.

Tipos de riscos climáticos
Em 2016, o Financial Stability Board (FSB) identificou, no
documento Proposal for a Disclosure Task Force on Climaterelated Risks (TCFD), três categorias de riscos climáticos que
podem afetar a resiliência do setor financeiro:

Riscos físicos: impactos sobre o valor dos ativos
financeiros e a responsabilidade de seguros (insurance
liability) decorrentes de eventos climáticos extremos
(como inundações e tempestades) que possam danificar
propriedades ou interromper o comércio. No setor
financeiro, as consequências desse risco são sentidas
imediatamente pelo segmento de seguros, mas
com efeitos estendidos para outros segmentos. Para
entender o impacto desses riscos, o valor de perdas
anuais cobertas pela indústria de seguros entre 1980
e 2017 mais do que quintuplicou, com um salto de
US$ 10 bilhões para US$ 55 bilhões, segundo a revista
The Economist;
Riscos de responsabilidade: são impactos
relacionados à compensação financeira de clientes
cujos bens segurados sofreram danos/perdas em razão
da ocorrência de eventos climáticos extremos. Tais
demandas, pela compensação financeira, podem surgir
décadas depois, o que cria responsabilidades para os
emissores e extratores de carbono e seus seguradores; e
Riscos de transição: são riscos financeiros que podem
surgir como resultado de processos de ajuste em direção
à economia de baixo carbono. Mudanças em políticas, na
tecnologia e nos riscos físicos podem levar à reavaliação
do valor da maior parte de ativos uma vez que os custos
e as oportunidades se tornam aparentes.
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Em 2015, as Nações Unidas lançaram a
Agenda 2030 Global para o Desenvolvimento
Sustentável. O documento é subdividido em 17
objetivos – os ODS – e 169 metas, estabelecidos
com base em consulta pública e discussões
especializadas, com especial atenção às
comunidades mais vulneráveis.
Aceitos e aplicáveis a todos os países, os
ODS se mostram mais abrangentes que
seus antecessores, os Objetivos do Milênio
(2000-2015) tanto em seu escopo quanto no
engajamento de diferentes públicos, inclusive o
setor empresarial.
Ao defender o crescimento econômico
sustentável, os ODS preveem o incentivo a
mecanismos que proporcionem um mercado
mais justo, especialmente úteis para os negócios
de médio e pequeno portes. Por outro lado,
todo o setor produtivo é beneficiado pela
iniciativa ao ser considerado parceiro das
ações necessárias para o alcance das metas,
que também abrem caminho para novas
oportunidades de negócios.
Por essas características, os ODS foram
incorporados inclusive pelo mercado de capitais.
Para a consultoria Robeco, os ODS “oferecem

uma estrutura útil para ajudar as empresas a direcionar
e alinhar seus programas de responsabilidade social
com as necessidades econômicas, sociais e ambientais
que a sociedade e os investidores mais valorizam”.
Índices como o DJSI, da Bolsa de Nova Iorque, e o
ISE, da B3, já agregaram os ODS aos seus critérios de
avaliação.

Na pesquisa Make It Your Business:
Engaging with the Sustainable
Development Goals (2015), conduzida
pela PricewaterhouseCoopers (PwC), os
ODS ranqueados como os mais relevantes
para o setor financeiro foram:

Para saber
mais
Plataforma
Agenda 2030
e os ODS

Os ODS oferecem estratégia de crescimento atraente
para o setor empresarial ao incentivar a redução dos
seus impactos negativos e o aumento da contribuição
positiva à agenda do desenvolvimento sustentável.
Trabalhar para o alcance desses objetivos é uma
missão global.

Oportunidade
Negocial
Os ODS, se alcançados, indicam um
mercado de, no mínimo, US$ 12 trilhões
para o setor privado até 2030, bem mais
da metade dele localizado em países em
desenvolvimento, e com potencial para
ser até três vezes maior. Esse montante
representa cerca de 10% do Produto
Interno Bruto (PIB) global previsto
para 2030.
Alcançar os ODS em quatro sistemas
econômicos – alimentação e agricultura;
cidades; energia e materiais; e saúde e
bem-estar – poderia criar 380 milhões
de novos empregos – quase 90% deles
em países em desenvolvimento. Só o
setor de habitação a preços acessíveis seria
responsável por quase um quinto (70
milhões) dessas vagas.
Por outro lado, cada vez mais os
investidores valorizam as empresas que
se destacam em sustentabilidade. Além
disso, os novos empreendimentos estão
elaborando as bases dos negócios do
futuro associados aos ODS em cinco
modelos: compartilhamento, economia
circular, serviços enxutos, big data e
empreendimentos sociais.
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Banco do Brasil:
Pioneiro em Sustentabilidade
Ao longo das últimas décadas, estivemos
alinhados às principais iniciativas
nacionais e internacionais de promoção
da sustentabilidade. O tema tem sido
pauta de nossas decisões estratégicas e
operacionais.
Para direcionar essa atuação, a
sustentabilidade está incorporada à
Estratégia Corporativa, figurando entre
os cinco objetivos estratégicos, com
desdobramentos no Plano Diretor, na
estratégia de negócios, no gerenciamento
de riscos e nos planos operacionais de
nossas Unidades. Ela está presente na
dinâmica do nosso dia a dia há muitos anos,
sendo aspecto integrado à gestão dos
negócios e dos processos.
Nossa Política de Responsabilidade
Socioambiental (PRSA) orienta
o comportamento em relação à
responsabilidade socioambiental e ao
risco socioambiental e está aderente
às Resoluções CMN 4.327/2014 e CMN
4.557/2017 e normativo SARB nº 14 de
2014. Seus princípios também estão
expressos nas demais políticas, diretrizes
e instruções normativas internas, o

que resulta na ponderação de variáveis
econômicas, sociais e ambientais no
desenho e desenvolvimento dos processos,
produtos e serviços.
Desde 2005 possuímos um Plano de
Sustentabilidade, instrumento fomentador
de negócios e práticas sustentáveis. Nesse
processo contínuo de aprimoramento do
tema, em 2017, alinhamos nosso Plano
de Sustentabilidade aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Organização das Nações Unidas (ONU), e
passamos a denominá-lo de Agenda 30 BB.
Atentos às tendências e às boas práticas
nacionais e internacionais, a cada dois
anos atualizamos nosso Plano de
Sustentabilidade por meio de um processo
amplo, profundo e participativo, que se
traduz na identificação de desafios em
sustentabilidade e no estabelecimento
de compromissos que garantem o nexo
entre negócios, pessoas e meio ambiente.
No próximo capítulo, apresentamos como
construímos essa Agenda e incorporamos
os princípios da sustentabilidade no
planejamento e na execução de
nossas ações.
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Estratégia de
Sustentabilidade
BB
Incorporamos os princípios da sustentabilidade
nos negócios e nas práticas administrativas
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O Banco do Brasil tem uma longa
e sólida trajetória quando se trata
de sustentabilidade e tem sido
reconhecido continuamente por
integrar o tema na estratégia da
empresa, nos seus processos e
negócios. Desde nossa fundação,
somos uma empresa com forte papel
na construção e no desenvolvimento
do País. Assim, de forma ativa
e transparente, conciliamos a
competitividade empresarial com a
responsabilidade socioambiental.
Em 2005, lançamos nosso Plano de
Sustentabilidade – intitulado mais
recentemente Agenda 30 BB, que
contribui para o aprimoramento de
negócios e práticas administrativas
ao consolidar ações de cunho
socioambiental e de governança,
com o objetivo de garantir negócios
sustentáveis que promovam resultados
no curto, médio e longo prazos.

oportunidades e tendências em
sustentabilidade e benchmarking
com pares nacionais e internacionais.
Em 2020, a Agenda 30 BB foi
atualizada para sua oitava
versão, resultando em 40 ações
e 110 indicadores vinculados a
desafios em sustentabilidade
identificados durante o processo de
materialidade. O documento reflete
as premissas da Agenda 2030 global
e atende ao chamado internacional
para a construção de um mundo
direcionado por gestão adequada
dos recursos naturais, respeito aos
direitos humanos e geração de valor
para os nossos diversos públicos de
relacionamento.
Esses desafios, assim como as
ações e os indicadores relacionados
a eles, serão apresentados nas
próximas páginas.

Revisado a cada dois anos e
estruturado em torno de desafios em
sustentabilidade, o plano se desdobra
em compromissos estabelecidos
para o período de três anos. São
ações, indicadores e metas a serem
implementados por diversas Unidades
Estratégicas para todos os desafios (e
não apenas os prioritários), originados
a partir da avaliação de riscos,
Banco do Brasil | Agenda 30 BB
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Os dez
compromissos
do Banco do Brasil
Em um ambiente de negócios complexo e competitivo,
o setor financeiro precisa estar atento à inovação,
antecipando e gerenciando riscos e oportunidades, para
gerar valor no longo prazo. Por isso, além da atualização
das ações de curto e médio de prazos do Plano de
Sustentabilidade - Agenda 30 BB, para o período
2021-2023, o Banco do Brasil lançou também os 10
Compromissos de Longo Prazo em Sustentabilidade,
com metas a serem implementadas até 2030, divididos
em 3 frentes.

1

2

Compensar 100% das emissões
diretas de GEE do BB a partir de 2021.
Adquirir 90% de energia renovável
até 2024. Reduzir as emissões diretas
de GEE em 30% até 2030.
Alcançar um índice de 30% de
mulheres e 23% funcionários
pretos e pardos em cargos de
liderança até 2025

R$ 15 bilhões até 2025.

Agricultura Sustentável: Atingir saldo de

3

7

8

Negócios Sustentáveis

Gestão ASG

Investimento responsável
Contribuir para que
investidores direcionem
recursos para companhias
que entregam externalidades
socioambientais positivas

5

9

Clique aqui
Investir R$ 1 bilhão em educação,
cuidado com meio ambiente, inclusão
socioprodutiva, incentivo ao
voluntariado e tecnologias sociais por
meio da Fundação

Brasil até 2030.

Desembolsar R$ 20 bilhões
em operações de crédito até 2025

Ajudar nossos clientes
na transição para
um portfólio mais
sustentável

Alcançar 17 milhões
de clientes com alta maturidade
digital até 2025.
para conhecer o Vídeo
Manifesto BB em
Sustentabilidade

R$ 125 bilhões até 2025.
Fomento ao
 $ 1 milhão
empreendedorismo: R
de empreendedores
até 2025.
Eficiência
Estadual e Municipal*:

4

Aumentar matriz
energética limpa, reduzir
emissões, promover
maior diversidade entre
colaboradores, garantir
práticas robustas de
governança

Os 10 compromissos demonstram nosso alinhamento às
tendências da gestão integrada e à importância de nosso
papel transformador no oferecimento de produtos e
serviços, na promoção da transição para uma economia
verde e inclusiva e na ampliação de nossa atuação em busca
de criação de valor.

Fomento à energia renovável: Atingir saldo de

Banco do

10

6

*Agricultura, cultura, defesa civil, educação, eficiência energética e iluminação pública, esporte e lazer,
infraestrutura viária, limpeza pública, meio ambiente, mobilidade urbana, saúde, segurança e vigilância sanitária

Atingir Saldo de R
 $ 20 bilhões
em fundos ASG até 2025.
Realizar avaliação ASG em 100%
de ativos aplicáveis sob gestão por
meio da BBDTVM até 2022.

Originar

R$30 bilhões em recursos
sustentáveis para o BB e para os
clientes do Banco até 2030.
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Construção da Agenda 30 BB 2021-2023
O novo Plano de Sustentabilidade do Banco do Brasil, a Agenda 30 BB 2021-2023, foi atualizado a partir da avaliação de boas práticas e
tendências em sustentabilidade; análise de gaps do Banco em índices de mercado, ratings em sustentabilidade; demandas dos públicos
de relacionamento, padrões internacionais e direcionadores estratégicos. Nesse ciclo, foram desenvolvidas as seguintes etapas:

1
Mapeamento
de Temas e
Desafios em
Sustentabilidade

Mapeamento de temas mais
atuais de sustentabilidade do
setor financeiro com base na
análise das principais referências
de sustentabilidade globais, entre
estudos e acordos internacionais,
benchmarking de mercado e
análise de mídia.

2

Revisão do Mapa
de Stakeholders

Identificação de quais
públicos mais contribuiriam
para a estratégia de
sustentabilidade do Banco e
quais públicos não poderiam
deixar de ser consultados.

3

4

Consulta aos
Públicos de
Relacionamento

Análise de Cenários
e Resultados

Consulta ao públicos de relacionamento para
priorização dos temas, que contou com a
participação de mais de 15 mil stakeholders, entre:
Alta Administração, Funcionários, Acionistas/
Investidores, Clientes, Entidades Ligadas ao Banco,
Especialistas em Sustentabilidade, Fornecedores,
Governo, Imprensa, Órgãos Reguladores e
Representantes da Sociedade Civil. A percepção
dos concorrentes foi extraída de fontes secundárias.

Os diferentes cenários foram
analisados e os temas convergentes
foram colocados na matriz de
materialidade. Foi realizada ainda
a comparação dos temas com a
análise de referências externas e de
gaps da empresa.

Os resultados da materialidade foram
avaliados pelos gerentes executivos
no 43º Fórum de Sustentabilidade
BB. Dos 24 temas mapeados, 11 foram
considerados materiais (prioritários).

5

43º Fórum de
Sustentabilidade BB

A partir da análise dos temas e desafios em
sustentabilidade mapeados foram propostos
ações e indicadores com viés socioambiental,
que envolvem toda a empresa em sua realização.

6

Planejamento
da Agenda 30 BB

Todas as ações e indicadores da Agenda 30 BB
foram avaliados pelo Comitê de Administração
das Unidades Estratégicas. As áreas responsáveis
pelos temas participaram da definição das metas e
puderam sugerir novas abordagens.

Para saber mais
sobre o processo de
materialidade do BB,
acesse este vídeo.

Todo esse processo gerou
avanços e possibilitou que o
Banco do Brasil estabelecesse
compromissos de longo
prazo. Mais uma conquista
de um ano marcante para a
evolução da estratégia de
sustentabilidade do
Banco do Brasil.

O novo Plano de
Sustentabilidade – Agenda 30
BB 2021-2023 foi aprovado
pelo Comitê Executivo de
Sustentabilidade (Cesus), que
conta com a participação de
vice-presidentes e diretores.

8

7

Comitê Executivo
de Sustentabilidade

Análise e
validação
das ações e
indicadores

Brasil | Agenda
BB
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etapas daBanco
Matrizdo
de Materialidade
em 30
Sustentabilidade

Temas e Desafios em Sustentabilidade do BB
Organizações possuem uma ampla gama de questões econômicas, sociais e ambientais que precisam ser geridas com vistas a evitar, mitigar e/ou reduzir
possíveis impactos na geração de valor, tanto para o negócio quanto para a sociedade. A decisão de dar maior foco a essas questões pode ser orientada por
um processo de materialidade.

Matriz de Materialidade

Inovação e Tecnologia

2

Diversidade

3

Negócios Sustentáveis

9

1

3

4

6
10

14

Atração, Retenção,
Satisfação e
Desenvolvimento de
Talentos

18

15

13

19
22

11

16

21
23

5

Impactos Socioambientais
das Operações/Atividades

6

Cultura da Sustentabilidade

7

Risco Socioambiental

4

20

17

12

8

24

Impacto

Os temas considerados
mais relevantes nesse ciclo

Ética e Compliance

Tema material
Inovação e Tecnologia
Diversidade
Negócios Sustentáveis

17

Melhores Práticas de
Governança Corporativa

18 Temas Emergentes
19

11

Geração de Valor Econômico

12

Relacionamento
e Satisfação de Clientes

9
8

Combate à Corrupção,
Suborno e Lavagem de
Dinheiro

10 Mudanças Climáticas

2

5

7

1

13

Gestão Ambiental e
Ecoeficiência

14 Cenário Macroeconômico
15

Educação Financeira

16

Segurança da Informação
e Proteção de Dados

Outros temas geridos e monitorados

Direitos Humanos

20 Gestão de Fornecedores
21

Inclusão Financeir

22 Saúde e Segurança no Trabalho
23 Transparência e Prestação de
Conta
24 Investimento Social Privados

Tema promovido a material

Veja mais a seguir
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Os temas resultantes da materialidade foram vinculados aos desafios de sustentabilidade da Agenda 30 BB 2021-2023:

Inovação e Tecnologia

Desafio 1: Antecipar-se às tendências
do mercado e promover as inovações
necessárias, a fim de garantir a perenidade
do Banco do Brasil.

Diversidade

Desafio 2: Promover a diversidade e
combater qualquer forma de discriminação
no ambiente de trabalho e no relacionamento
com os públicos de relacionamento.

Negócios Sustentáveis
Desafio 3: Desenvolver e ofertar soluções
financeiras e modelos de negócios que
incorporem aspectos ASG (ambiental, social
e governança), a fim de fomentar a transição
para uma economia de baixo carbono
e inclusiva.

Atração, Retenção, Satisfação
e Desenvolvimento de Talentos
Desafio 4: Promover programas e iniciativas
relacionadas à atração e retenção de talentos
e ao desenvolvimento do capital humano,
de forma a aumentar a competividade do
negócio e a satisfação dos funcionários.

Impactos Socioambientais
das Operações e Atividades
Desafio 5: Avaliar e mensurar os
impactos socioambientais e econômicos
(externalidades) gerados pelos produtos,
serviços e atividades do Banco do Brasil de
forma a maximizar os positivos e reduzir os
negativos para o meio ambiente e sociedade.

Cultura da Sustentabilidade
Desafio 6: Transformar a cultura
organizacional por meio da implementação
de políticas, programas, compromissos e
ações em sustentabilidade, fomentando a
mudança de comportamento e fortalecendo
a gestão do tema no Conglomerado Banco
do Brasil.

Risco Socioambiental

Desafio 7: Fortalecer a gestão do risco
socioambiental nos negócios, processos e
relações comerciais do Banco do Brasil.

Ética e Compliance
Desafio 8: Fortalecer a atuação do Banco do
Brasil em relação ao tema ética e compliance
nos seus negócios e processos, com adoção
de controles internos cada vez mais
eficientes.

Combate à Corrupção, Suborno
e Lavagem de Dinheiro
Desafio 9: Aprimorar e dar transparência
às políticas e processos relacionados ao
combate à corrupção, aos atos ilícitos, à
lavagem de dinheiro e à evasão fiscal.

Mudanças Climáticas
Desafio 10: Aprimorar a governança e a
gestão dos riscos e das oportunidades
relacionadas às questões climáticas, dando
transparência aos compromissos e as práticas
do Banco do Brasil em relação ao tema.

Geração de Valor Econômico

Desafio 11: Otimizar a capacidade do
Banco do Brasil em gerar e distribuir valor,
contribuindo para o desenvolvimento do País.

Relacionamento e Satisfação
dos Clientes

Desafio 12: Aprimorar a gestão do
relacionamento com o cliente e aumentar os
índices de satisfação e retenção.
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Gestão Ambiental
e Ecoeficiência
Desafio 13: Aprimorar a gestão de programas,
iniciativas e práticas ambientais e de ecoeficiência
do Banco do Brasil, assegurando o uso eficiente e
sustentável dos recursos naturais.

Cenário Macroeconômico
Desafio 14: Integrar, na análise de cenário
macroeconômico realizada pelo Banco do Brasil,
as questões de médio e longo prazos relacionadas
à sustentabilidade (tendências internacionais, novas
regulamentações e acordos globais).

Educação Financeira

Desafio 15: Promover iniciativas e soluções de
educação financeira de forma a contribuir com
a inclusão digital e as decisões financeiras dos
clientes do BB.

Segurança da Informação
e Proteção de Dados

Direitos Humanos

Saúde e Segurança no Trabalho

Desafio 16: Aprimorar a gestão das questões
relacionadas à segurança da informação e à
proteção de dados dos clientes, em conformidade
com a legislação e padrões nacionais e
internacionais.

Desafio 19: Identificar e gerenciar questões
relacionadas aos direitos humanos, avaliando os
impactos no ambiente de trabalho, nas práticas e
negócios do BB.

Melhores Práticas de
Governança Corporativa

Gestão de Fornecedores

Transparência e Prestação
de Contas

Desafio 17: Alinhar a governança do Banco do
Brasil às melhores práticas e em linha com os
objetivos estratégicos de longo prazo, reforçando
o papel da alta administração na estratégia de
sustentabilidade.

Desafio 20: Reforçar a adoção de critérios
socioambientais na gestão da cadeia de
fornecedores do Banco Brasil, com vistas a
prevenir e mitigar riscos e estimular boas práticas
socioambientais.

Desafio 23: Integrar o desempenho
socioambiental aos aspectos econômico-financeiros
no relato e na prestação de contas do Banco do
Brasil, fortalecendo o diálogo com os públicos de
relacionamento.

Temas Emergentes
Desafio 18: Identificar e gerenciar impactos,
riscos e oportunidades relacionados aos temas
emergentes (novas tecnologias digitais, novos
modelos de negócios, pandemia etc.) e seus efeitos
para o negócio e os públicos de relacionamento do
Banco do Brasil.

Inclusão Financeira

Desafio 21: Reforçar iniciativas e soluções
que promovam a inclusão financeira e social e
contribuam para desenvolvimento produtivo e o
empreendedorismo.

Desafio 22: Reforçar a atuação do Banco do
Brasil na gestão de saúde, segurança, bem-estar e
qualidade de vida dos funcionários.

Investimento Social Privado

Desafio 24: Fortalecer a integração entre
o Investimento Social Privado e a estratégia
de negócios do Banco do Brasil, contribuindo
positivamente para a sociedade e o meio ambiente.
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Plano de Sustentabilidade - Agenda 30 BB 2021-2023
O Plano de Sustentabilidade – Agenda 30 BB 2021-2023 conta com 40 ações e 110 indicadores, que impactam positivamente a geração de negócios sustentáveis no BB e a
agenda global do desenvolvimento sustentável. A seguir destacamos as ações e os indicadores não confidenciais vinculados aos desafios em sustentabilidade identificados:

Inovação e Tecnologia
Desafio: Antecipar-se às tendências do mercado e promover as inovações
necessárias, a fim de garantir a perenidade do Banco do Brasil.
Ação: Inovar, com o auxílio de novas tecnologias, os modelos de negócios,
produtos e serviços do BB.
Indicador: Desenvolver painel corporativo de informações de sustentabilidade,
considerando padrões reconhecidos internacionalmente, como Global Reporting Initiative
(GRI) e Sustainability Accounting Standards Board (SASB), entre outros, até 31/12/2021.

Ação: Aprimorar o processo de gestão de pessoas com a utlização de
Analytics aplicado a determinadas práticas, como: mensuração da
performance dos funcionários, planejamento estratégico e identificação
dos gaps de competência da força de trabalho, recrutamento e contratação,
identificação de riscos, inteligência competitiva, e análise de networking
profissional.

Indicador: Incorporar, até 31/12/2022, a utilização de Analytics em processos de
atração, identificação e retenção de talentos, alinhados às melhores práticas de
mercado.

Indicador: Ter 10,6 milhões de clientes com alta maturidade digital até 31/12/2023.
ODS impactados:
ODS impactados:
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Diversidade
Desafio: Promover a diversidade e combater qualquer forma de discriminação
no ambiente de trabalho e na relação com os públicos de relacionamento.
Ação: Promover a diversidade e combater qualquer forma de discriminação
no ambiente de trabalho e na relação com os públicos de relacionamento.
Indicador: Alcançar 22% de mulheres em cargos de liderança em 31/12/2021,
de forma a refletir o perfil do quadro de funcionários do BB.

Negócios Sustentáveis
Desafio: Desenvolver e ofertar soluções financeiras e modelos de negócios
que incorporem aspectos ASG (ambientais, sociais e de governança), a fim de
fomentar a transição para uma economia inclusiva e de baixo carbono.
Ação: Implementar novos atributos e/ou condições negociais diferenciadas
(desconto de taxas, alongamento de prazo) para produtos/serviços voltados
à transição para uma economia inclusiva e de baixo carbono.

Indicador: Alcançar 24% de mulheres em cargos de liderança em 31/12/2022,
de forma a refletir o perfil do quadro de funcionários do BB.

Indicador: Criar novos atributos e/ou condições negociais diferenciadas (desconto de
taxas, alongamento de prazo) para um produto/serviço voltado à transição para uma
economia de baixo carbono e inclusiva até 31/12/2021.

Indicador: Alcançar 21% de pretos e pardos em cargos de liderança sênior em
31/12/2022, de forma a refletir o perfil do quadro de funcionários do BB.

ODS impactados:

Indicador: Alcançar 26% de mulheres em cargos de liderança em 31/12/2023,
de forma a refletir o perfil do quadro de funcionários do BB.

Ação: Emitir e originar título sustentável.
ODS impactados:

Indicador: Emitir um título sustentável, conforme modelo de Finanças Sustentáveis
do BB até 31/12/2021.
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Indicador: Originar R$ 6,5 bilhões em títulos sustentáveis até 31/12/2023.

Ação: Ampliar o volume de crédito sustentável.

ODS impactados:

Indicador: Desembolsar, no exercício 2023, R$ 536 milhões, destinados à eficiência
energética e energia renovável até 31/12/2023 – Mercado Agro.

Ação: Aumentar a cobertura dos ativos sob gestão abrangidos por
verificação ASG.
Indicador: Alcançar 100% de cobertura dos ativos aplicáveis sob gestão com
verificação ASG em 31/12/2022.

ODS impactado:

Ação: Ampliar o saldo de recursos administrados com aspectos ASG.
Indicador: Desenvolver soluções de investimento ASG para clientes do segmento varejo
e private até 30/06/2022.

Indicador: Desembolsar, de 2021 a 2023, R$ 548 milhões destinados à eficiência
energética e energia renovável até 31/12/2023 – Pilar PJ/MPE.
Indicador: Contratar, no exercício 2023, R$ 1.499 milhões em Project Finance e/ou
Operações Estruturadas de energia renovável e/ou operações destinadas a players do
segmento de energia renovável para aplicação em suas atividades, até 31/12/2023.
Indicador: Desembolsar, no exercício 2023, R$ 200 milhões destinados à eficiência
energética e energia renovável até 31/12/2023 – Mercado Setor Público.
Indicador: Desembolsar, de 2021 a 2023, R$ 590 milhões destinados à eficiência
energética e energia renovável até 31/12/2023 – Mercado PF.
Indicador: Ampliar o saldo em carteira destinado a boas práticas agrícolas e agricultura
de baixo carbono para R$ 113,0 bilhões até 31/12/2023.

ODS impactados:

Indicador: Alcançar saldo de R$ 12 bilhões de recursos administrados com aspectos
ASG em 31/12/2023.

ODS impactados:
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Atração, Retenção e Desenvolvimento de talentos
Desafio: Promover programas e iniciativas relacionadas à atração e retenção
de talentos e ao desenvolvimento do capital humano, de forma a aumentar a
competividade do negócio e a satisfação dos funcionários.
Ação: Aumentar o percentual de funcionários cuja recompensa é impactada
pela avaliação de desempenho individual.

Impactos Socioambientais das operações/atividades
Desafio: Avaliar e mensurar os impactos socioambientais e econômicos
(externalidades) gerados pelos produtos, serviços e atividades do BB de forma a
maximizar os positivos e reduzir os negativos para o meio ambiente e sociedade.

Ação: Mensurar os impactos (externalidades) socioambientais
e econômicos dos produtos, serviços e atividades do BB.

Indicador: Ter 90% dos funcionários abrangidos pelo uso sistemático de metas
mensuráveis acordadas com o superior direto com impacto na remuneração em
31/12/2022.

Indicador: Mensurar os impactos de atividades, produtos, serviços ou projetos até
30/06/2023.

Indicador: Ter 90% dos funcionários abrangidos pela avaliação de desempenho
multidimensional com impacto na remuneração em 31/12/2022.

ODS impactado:

ODS impactados:

Ação: Ampliar a cobertura da pesquisa de clima organizacional
de funcionários e o percentual de funcionários engajados.
Indicador: Manter a cobertura da pesquisa de clima organizacional superior a 80%
em 31/12/2021.

Ação: Identificar as operações de crédito/financiamento voltadas para
redução de emissões de GEE.
Indicador: Identificar, até 31/12/2022, as operações de crédito/financiamentos
destinados à redução das emissões de GEE (produtos de baixo carbono ou que evitam
emissões) e quantificar as emissões evitadas e a receita gerada.

ODS impactado:

ODS impactado:
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Cultura da Sustentabilidade
Desafio: Transformar a cultura organizacional por meio da implementação de
políticas, programas, compromissos e ações em sustentabilidade, fomentando a
mudança de comportamento e fortalecendo a gestão do tema no Conglomerado
Banco do Brasil.

Ação: Fomentar a cultura da sustentabilidade por meio de um maior
envolvimento da alta administração.
Indicador: Definir metas de sustentabilidade com impacto na remuneração variável
para 100% dos funcionários até 31/12/2022.

ODS impactado:

Risco Socioambiental
Desafio: Fortalecer a gestão do risco socioambiental nos negócios, processos
e relações comerciais do Banco do Brasil.

Ação: Revisar o processo de crédito do BB sob a ótica do risco
socioambiental.
Indicador: Desenvolver, até 31/12/2021, novas formas de monitorar a conformidade
socioambiental nas operações de crédito rural durante toda a vigência da operação.

Indicador: Revisar e publicar as Diretrizes de Sustentabilidade BB para o Crédito
e as Diretrizes Socioambientais - Lista Restritiva e Lista de Exclusão até 31/12/2023.

ODS impactados:

Ética e Compliance
Desafio: Fortalecer a atuação do Banco do Brasil em relação ao tema ética e
compliance nos seus negócios e processos, com adoção de controles internos
cada vez mais eficientes.

Ação: Desenvolver iniciativas sobre o tema ética e compliance, buscando
fortalecer a gestão e o comprometimento dos funcionários.
Indicador: Ter 95% dos funcionários das ELBB capacitados sobre o Código de Ética
do BB ou da ELBB em 31/12/2021.
Indicador: Manter, no mínimo, 95% dos funcionários das ELBB com confirmação
de ciência e concordância ao Código de Ética do BB ou das ELBB em 31/12/2021.
Indicador: Ter 50% dos funcionários, identificados como público-alvo, capacitados
sobre o tema evasão fiscal em 31/12/2022.

ODS impactados:
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Combate à corrupção, suborno e lavagem de dinheiro
Desafio: Aprimorar e dar transparência às políticas e processos relacionados ao
combate à corrupção, aos atos ilícitos, à lavagem de dinheiro e à evasão fiscal.

Ação: Revisar a Política de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao
Financiamento do Terrorismo e à Corrupção (PLDFTC).
Indicador: Revisar a PLDFTC até 31/12/2021 destacando a definição de termos da
Política e em alinhamento com os Princípios Wolfsberg.

ODS impactado:

Mudanças Climáticas
Desafio: Aprimorar a governança e a gestão dos riscos e das oportunidades
relacionados às questões climáticas, dando transparência aos compromissos e
às práticas do Banco do Brasil em relação ao tema.

Relacionamento e Satisfação de clientes
Desafio: Aprimorar a gestão do relacionamento com o cliente e aumentar
os índices de satisfação e retenção.

Ação: Fortalecer a cultura da sustentabilidade no relacionamento com os
clientes, por meio do engajamento e da capacitação dos funcionários em
produtos/serviços ASG.
Indicador: Estruturar forma de incentivar a participação dos clientes na avaliação
dos impactos sociais e ambientais dos produtos do BB, estabelecendo o fórum e a
periodicidade até 30/06/2022.
Indicador: Desenvolver e implementar, conforme necessidade a ser identificada, novas
ações de capacitação na Trilha de Sustentabilidade até 30/06/2022.
Indicador: Ofertar produtos e serviços ASG para os clientes propensos ao consumo
destes produtos até 31/12/2023.

ODS impactados:

Ação: Reforçar a gestão e a transparência das questões climáticas.
Indicador: Aprimorar informações relacionadas ao clima nos relatórios financeiros até
30/06/2022.

ODS impactados:
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Geração de Valor Econômico
Desafio: Otimizar a capacidade do Banco do Brasil em gerar e distribuir valor,
contribuindo para o desenvolvimento do País.
Ação: Aprimorar e demonstrar a capacidade do BB em gerar e distribuir
valor para a sociedade.
Indicador: Divulgar a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), abrangendo novos
resultados e outras formas de impacto positivo à sociedade até 30/06/2021.

Indicador: Compensar 100% das emissões diretas de GEE (escopos 1 e 2) até
31/12/2021.
Indicador: Reduzir o consumo de energia em 6% até 31/12/2022 (data base: ano
fiscal 2020).
Indicador: Reduzir o consumo de água em 10% até 31/12/2022 (data base: ano
fiscal 2020).
Indicador: Zerar o consumo de copo plástico no BB até 31/12/2022.
Indicador: Estabelecer meta de emissões de escopo 3 para o BB até 31/12/2022.

Indicador: Identificar e formalizar parcerias que possam alavancar os impactos positivos
do BB e reduzir os negativos, de forma a contribuir com as metas de desenvolvimento
da sociedade até 31/12/2023.

Indicador: Certificar o CCBB em Brasília (Edifício Tancredo Neves - DF) na ISO 14001
até 31/12/2022.

ODS impactados:

Indicador: Implementar processo de verificação interna e/ou externa do sistema de
gestão ambiental até 31/12/2022.
Indicador: Reduzir as emissões diretas de GEE (escopos 1 e 2) em 3% até 31/12/2023.

Gestão Ambiental e Ecoeficiência
Desafio: Aprimorar a gestão de programas, iniciativas e práticas ambientais e de
ecoeficiência do Banco do Brasil, assegurando o uso eficiente e sustentável dos
recursos naturais.

ODS impactados:

Ação: Reforçar a gestão dos programas, iniciativas e práticas ambientais
e de ecoeficicência do BB.
Indicador: Reduzir a impressão de papel em 20% até 31/12/2021 (data base: ano
fiscal 2020).
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Cenário Macroeconômico
Desafio: Integrar, na análise de cenário macroeconômico realizada pelo Banco
do Brasil, as questões de médio e longo prazos relacionadas à sustentabilidade
(tendências internacionais, novas regulamentações e acordos globais).

Ação: Considerar tendências em sustentabilidade nas análises de
macroambiente e setorial, a fim de garantir um maior alinhamento
da estratégia do BB às crescentes demandas do mercado.
Indicador: Incorporar nos Panoramas Setoriais análise de aspectos ASG primordialmente socioambientais - mais relevantes que permeiam as cadeias
produtivas e atividades de cada macrossetor acompanhado até 30/06/2021.

ODS impactado:

Educação Financeira
Desafio: Promover iniciativas e soluções de educação financeira de forma a
contribuir com a inclusão digital e com as decisões financeiras dos clientes do BB.

Ação: Aprimorar programa de educação financeira para clientes que
enfrentam dificuldades financeiras.

Indicador 2: Aprimorar iniciativas de inclusão digital para os clientes PF da
melhor idade até 31/12/2021, buscando conectá-los às novas tecnologias
do sistema financeiro.

ODS impactados:

Segurança da Informação e Proteção de dados
Desafio: Aprimorar a gestão das questões relacionadas à segurança da informação
e à proteção de dados dos clientes, em conformidade com a legislação e padrões
nacionais e internacionais.
Ação: Aprimorar a política e os procedimentos relativos à segurança da
informação e à proteção de dados dos clientes.
Indicador: Divulgar publicamente as medidas tomadas pelo BB para garantir a
implementação da Política, como: a Política se aplica a todas as operações, inclusive
aos fornecedores; responsabilidades, prestação de contas e estrutura hierárquica de
reporte definidos para todas as divisões e empresas do grupo; sistema da Política
de Privacidade incorporado à gestão de risco e compliance de todo o grupo até
30/06/2022.

ODS impactado:

Indicador: Aprimorar programa de educação financeira para os clientes Varejo PF que
enfrentam dificuldades financeiras até 30/06/2022.
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Melhores práticas de Governança Corporativa
Desafio: Alinhar a governança do Banco do Brasil às melhores práticas e em
linha com os objetivos estratégicos de longo prazo, reforçando o papel da alta
administração na estratégia de sustentabilidade.

Ação: Adequar a governança corporativa do BB às melhores práticas de
mercado.
Indicador: Divulgar os indicadores de desempenho que compõem a Remuneração
Variável de Administradores (RVA) até 30/06/2021.

Direitos Humanos
Desafio: Identificar e gerenciar questões relacionadas aos direitos humanos,
avaliando os impactos no ambiente de trabalho, nas práticas e negócios do BB.

Ação: Aprimorar o processo de due diligence ambiental e social (direitos
humanos) na cadeia de fornecedores.
Indicador: Realizar e divulgar o processo de due diligence em Direitos Humanos em
50% da base de fornecedores estratégicos e críticos do BB, abrangendo a identificação
das principais questões e grupos vulneráveis; o monitoramento; e as ações de mitigação
até 31/12/2022.

ODS impactado:
ODS impactados:

Temas Emergentes
Desafio: Identificar e gerenciar impactos, riscos e oportunidades relacionados
aos temas emergentes (novas tecnologias digitais, novos modelos de negócios,
pandemia etc.) e seus efeitos para o negócio e os públicos de relacionamento do
Banco do Brasil.
Ação: Aprimorar a análise dos temas emergentes, sob a ótica do risco, a fim
de gerenciar possíveis impactos nas atividades do BB.

Gestão de Fornecedores
Desafio: Reforçar a adoção de critérios socioambientais na gestão da cadeia de
fornecedores do Banco do Brasil, com vistas a prevenir e mitigar riscos e estimular
boas práticas socioambientais.

Ação: Estimular a disseminação de boas práticas socioambientais na cadeia
de fornecedores.

Indicador: Avaliar os temas emergentes, sob a ótica do risco, considerando o potencial
impacto nos negócios e as ações de mitigação, e divulgá-los no Relatório Anual até
30/06/2021.

Indicador: Desenvolver iniciativas de sensibilização dos fornecedores em questões ASG,
a fim de fortelecer as práticas sustentáveis na cadeia de suprimentos até 31/12/2022.

ODS impactado:

ODS impactado:
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Inclusão Financeira
Desafio: Reforçar iniciativas e soluções que promovam a inclusão financeira e
social e contribuam para desenvolvimento produtivo e o empreendedorismo.

Indicador: Implantar no edifício Banco do Brasil sistema de gestão de saúde e
segurança ocupacional baseado na ISO 45001 até 31/12/2021, com certificação por
consultoria externa.

ODS impactado:

Ação: Fomentar o Empreendedorismo por meio de soluções de crédito
Indicador: Alcançar 445 mil clientes PF e PJ empreendedores atendidos com soluções
de crédito até 31/12/2023.
Indicador: Alcançar 460 mil clientes produtores rurais empreendedores atendidos com
soluções de crédito até 31/12/2023.

ODS impactados:

Saúde e Segurança no trabalho
Desafio: Reforçar a atuação do Banco do Brasil na gestão de saúde, segurança,
bem-estar e qualidade de vida dos funcionários.

Ação: Implementar processo de verificação externa independente de saúde,
segurança e bem estar (ex.: OHSAS 18000).

Ação: Divulgar meta para taxa de absenteísmo e desenvolver iniciativas para
redução gradual da taxa.

Indicador: Reduzir a taxa de absenteísmo para 3,13% em 31/12/2021.

ODS impactado:

Ação: Implementar opções flexíveis de trabalho.

Indicador: Implementar opção de trabalho remoto para 80% dos funcionários
público-alvo até 31/12/2022.

ODS impactado:
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Transparência e Prestação de contas
Desafio: Integrar o desempenho socioambiental aos aspectos econômicofinanceiros no relato e na prestação de contas do Banco do Brasil, fortalecendo o
diálogo com os públicos de relacionamento.
Ação: Divulgar política/diretriz ambiental do BB.

Contribuição da Agenda 30 BB aos ODS
O Banco do Brasil, ao desenvolver e aprimorar negócios e práticas administrativas
relacionadas à sustentabilidade corporativa, confirma o seu compromisso com os
objetivos globais da sociedade. Assim, apresentamos um resumo quantitativo das ações
da Agenda 30 BB que impactam positivamente os ODS.

Indicador: Elaborar e divulgar uma política/diretriz ambiental até 31/12/2022 que
contemple, entre outros, os seguintes compromissos: implementação de um sistema de
gestão ambiental, monitoramento do desempenho ambiental, reporte regular acerca
das questões ambientais, consulta aos públicos de relacionamento com relação às
questões ambientais.
4 Ações

4 Ações

2 Ações

2 Ações

3 Ações

4 ações

15 Ações

2 Ações

9 Ações

1 Ação

7 Ações

9 Ações

8 Ações

24 Ações

3 Ações

ODS impactado:

Investimento Social Privado
Desafio: Fortalecer a integração entre o Investimento Social Privado e a
estratégia de negócios do Banco do Brasil, contribuindo positivamente para a
sociedade e o meio ambiente.
Ação: Contribuir positivamente para a sociedade e o meio ambiente por meio
da atuação integrada entre BB e FBB.
Indicador: Aumentar a destinação de receitas obtidas com produtos de seguridade,
capitalização e investimentos do BB para a FBB, de modo a ampliar o total investido em
projetos socioambientais, até 31/12/2022.
ODS impactados:
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