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1. ÁREA RESPONSÁVEL

1.1. Gerência de Estratégia Empresarial (Geemp).

2. ABRANGÊNCIA

2.1. A Política de Participações Societárias (“Política”) orienta o comportamento da BB Tecnologia e 

Serviços, considerando as necessidades específicas e os aspectos legais e regulamentares a que está 

sujeita.

3. REGULAMENTAÇÃO

3.1. A presente Política tem como principais referenciais normativos:

3.1.1.Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976;

3.1.2.Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016;

3.1.3.Decreto nº 8.945 de 27 de dezembro de 2016;

4. PERIODICIDADE DE REVISÃO

4.1. Esta Política deverá ser revisada no mínimo a cada três anos ou, extraordinariamente, a qualquer 

tempo – observando eventuais alterações feitas à Política Específica de Investimentos em Participações 

Societárias do Banco do Brasil S.A. – sendo submetida às instâncias competentes, conforme previsão 

estatutária, para deliberação.

5. INTRODUÇÃO

5.1. Objeto: o objetivo desta Política é estabelecer as diretrizes relacionadas às práticas de negócios que 

envolvam investimentos em participações societárias diretas ou indiretas da BB Tecnologia e Serviços, no 

país ou no exterior, nos termos da legislação, da regulamentação aplicável, dos documentos societários 

vigentes e das boas práticas de Governança Corporativa.
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6. ENUNCIADOS

6.1. Empregamos e buscamos induzir a sociedade empresarial investida a adotar, sopesadas a amplitude 

dos direitos de deliberação da BB Tecnologia e Serviços, assim como a relevância,  a materialidade e os 

riscos do negócio do qual participa:

6.1.1. mecanismos de defesa dos interesses da BB Tecnologia e Serviços, na sociedade empresarial 

investida;

6.1.2. controles adequados de execução do orçamento de capital da sociedade empresarial investida e 

da realização de investimentos da BB Tecnologia e Serviços programados pela sociedade empresarial 

investida, inclusive quanto ao alinhamento de custos com os de mercado;

6.1.3. práticas alinhadas à política de transações com partes relacionadas da sociedade empresarial 

investida, quando houver;

6.1.4. acompanhamento do investimento, incluindo a avaliação das necessidades de novos aportes e os 

riscos de redução do valor recuperável do ativo;

6.1.5. mecanismos que evidenciem atuação quanto aos seguintes aspectos:

6.1.5.1. análise das condições de alavancagem financeira da sociedade empresarial investida;

6.1.5.2. avaliação de investimentos financeiros e de processos relevantes de alienação de bens móveis 

e imóveis da sociedade empresarial investida;

6.1.5.3. controle de risco das contratações e execução de projetos da sociedade empresarial investida 

que sejam relevantes para a BB Tecnologia e Serviços

6.1.5.4. cumprimento, nos negócios da sociedade empresarial investida, de condicionantes 

socioambientais estabelecidas pelos órgãos ambientais.

6.2. Visamos assegurar o retorno do capital compatível com os riscos assumidos nos investimentos ou 

com a redução de custos proporcionada pela sociedade empresarial investida.

6.3. Buscamos assegurar a nossa participação nas decisões estratégicas da sociedade empresarial 

investida.

6.4. Observamos padrões mínimos de capital e limites operacionais estabelecidos por órgãos 

fiscalizadores e reguladores para aprovação de propostas de investimentos em participações societárias.

6.5. Adotamos o modelo de decisão colegiada tanto na avaliação quanto na deliberação sobre 

investimentos e desinvestimentos em participações societárias.

6.6. Aplicamos metodologia formal para prospecção, avaliação e formalização de novos investimentos e 

desinvestimentos.
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6.7. Segregamos as atividades de prospecção e avaliação de investimentos em participações societárias.

6.8. Buscamos estabelecer dinâmica de governança e minimizar conflitos de interesses nas parcerias por 

meio de acordos de acionistas, quotistas e operacionais.

6.9. Procuramos adotar, nas participações societárias, práticas de Governança Corporativa compatíveis 

com as melhores práticas de mercado.

6.10. Reavaliamos sistematicamente nossas participações societárias, considerando as mudanças 

conjunturais, os riscos e seu alinhamento estratégico.

6.11. Primamos pela transparência ao relacionamento com órgãos reguladores e demais partes 

interessadas.

6.12. Não realizamos investimentos nem estabelecemos parcerias societárias com terceiro:

6.12.1. que exerça atividade que apresente restrições legais ou prejudique a imagem da BB Tecnologia e 

Serviços;

6.12.2. com má reputação ou falta de integridade;

6.12.3. que esteja em litígio contra a BB Tecnologia e Serviços;

6.12.4. enquadrado nos crimes de “lavagem de dinheiro” ou ocultação de bens, direitos e valores, 

financiamento ao terrorismo, atos considerados lesivos à administração pública ou que exerça qualquer 

outra atividade legal;

6.12.5. que ofereça garantias provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas;

6.12.6. responsável por dano doloso ao meio ambiente;

6.12.7. que submeta trabalhadores a formas degradantes de trabalho ou os mantenha em condições 

análogas à de trabalho escravo;

6.12.8. que pratique a exploração sexual de menores;

6.12.9. que pratique a exploração de mão-de-obra infantil;

6.12.10. entidade religiosa;

6.12.11. partido político;

6.12.12. clube, federação e confederação desportivos profissionais.

7. APROVAÇÃO 

7.1. Instância deliberativa competente: Conselho de Administração da BB Tecnologia e Serviços.

7.2. Data da última revisão: 29.06.2018.
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