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Em conformidade com o artigo 8º, incisos I e VIII, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016; com o artigo 

13, incisos I e VIII, do Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração 

subscreve a presente Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança Corporativa da BB Tecnologia 

e Serviços, referente ao exercício social de 2018. 

1. IDENTIFICAÇÃO GERAL 

CNPJ 42.318.949/0001-84 

SEDE Rio de Janeiro - RJ 
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Cargo: Conselheiro de Administração 
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Cargo: Conselheiro de Administração 
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CPF: 580.147.485-49 

WAGNER APARECIDO MARDEGAN 

Cargo: Conselheiro de Administração 

063.480.208-94 
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2. COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA  

A estrutura de governança corporativa da BB Tecnologia e Serviços assegura os direitos e os 

interesses dos acionistas e, sendo a empresa uma Companhia Fechada, sem registro na CVM, não 

negocia ações no mercado. A composição do Capital Social da BB Tecnologia e Serviços é a 

seguinte: 

 

Acionista 
Ações 

Ordinárias (ON) 
% 

Ações Preferenciais 
(PN) 

% 
Participação 

Total 

Banco do Brasil S/A 248.458.167 99,9483403340% 248.586.126 99,9998149538% 99,9740776439% 

Eliezer Steinbruch 62.892 0,0252998366% 0 0,0000000000% 0,0126499183% 

Cobra Tecnologia S/A 
(Ações em tesouraria) 

62.460 0,0251260541% 0 0,0000000000% 0,0125630270% 

BB Banco de 
Investimentos S/A 

1.482 0,0005961705% 0 0,0000000000% 0,0002980853% 

Outros 1.585 0,0006376048% 460 0,0001850462% 0,0004113255% 

Total 248.586.586 100 % 248.586.586 100 % 100% 

 

Tabela 1 – Composição Acionária BB Tecnologia e Serviços 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

A presente Carta Anual tem por objetivo a  explicitação dos compromissos de consecução de 

objetivos de políticas públicas por sociedades de economia mista e por suas subsidiárias, em 

atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a 

autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados 

para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, 

mensuráveis por meio de indicadores objetivos, em conformidade com o disposto no inciso I do art. 

8º da Lei nº 13.303/2016. As referidas informações estão detalhadas a seguir. 

3.1 INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS 

Criada em 18.06.1974 – anteriormente a exigência de prévia autorização legislativa determinada 

pelo inciso XX do art. 37 da Constituição Federal de 1988 – observado o §2º do art. 237 da Lei nº 

6.404/1976, que faculta às instituições financeiras de economia mista participar de outras 

sociedades, observadas as normas estabelecidas pelo Bacen. 

Atualmente, a BB Tecnologia e Serviços, conforme artigo 2º do seu Estatuto Social, tem por objeto:  
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“I – desenvolver, produzir, fabricar, comercializar, alugar, licenciar para outorga de direito de uso, 

integrar, montar, importar, exportar e distribuir, inclusive mediante representação de outras 

companhias, produtos de informática, automação e segurança patrimonial, inclusive equipamentos, 

terminais de autoatendimento bancário, partes e peças, programas de computador, sistemas de 

eletrônica digital e eletroeletrônicos, periféricos, programas e produtos associados, projetos de 

propriedade intelectual, insumos, suprimentos, materiais e mobiliários para equipamentos de 

informática, inclusive na modalidade de outsourcing de equipamentos, envolvendo toda a cadeia de 

serviços; 

II – desenvolver e prestar serviços de: 

a) assistência técnica, suporte técnico, adaptação, modernização tecnológica (trade-in), 

homologação, personalização, implantação, instalação, reparação, manutenção, treinamento e 

monitoramento de ambientes e dos produtos definidos no inciso anterior; 

b) gestão de projetos, assessoria técnica, planejamento, implantação, treinamento e consultoria de 

soluções de segurança de dados e de segurança da informação, inclusive em software livre e 

tecnologias abertas; 

c) sustentação e manutenção de ambiente operacional de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC); 

d) gestão, análise, programação, codificação, manutenção, implantação e operação de sistemas de 

informação, inclusive gerenciamento e integração de sistemas e banco de dados; 

e) gerenciamento, monitoração e tratamento de dados e de ambientes lógicos e físicos, inclusive 

com hospedagem, recepção, processamento, suporte e monitoração dos dados em centro de 

processamento de dados (Data Center); 

f) intercâmbio eletrônico de dados (Eletronic Data Interchange – EDI) com implementação e gestão 

de rede de valor agregado; 

g) telecomunicações e prestação de serviços de valor agregado em redes de telecomunicações dos 

produtos definidos no art. 2°, inciso I; 

h) microfilmagem, impressão, gráfica, reprografia, digitalização, gestão e processamento eletrônico, 

acabamento, encadernação, plastificação, manuseio e guarda de documentos, recepção, 

tratamento e digitação de dados; 

i) suporte e operação de serviços de suprimento, transporte multimodal de itens afetos ao objeto da 

Companhia, apoio logístico e gestão de atividades inerentes aos serviços de operação bancária e 

de outros segmentos, inclusive de atividades de cobrança e informações cadastrais; 

j) gestão de operações de Contact Center, telemarketing ativo e receptivo com campanhas 

multicanal, consultoria em projetos e em tecnologias na área de teleatendimento e de telesserviços; 

k) correspondente bancário.” 

A entidade pode ainda atuar como empresa de participações, conforme facultado pelo art. 8º, §2º 

do Dec. nº 8.945/2016 e Lei nº 13.262/2016, para cumprimento de seu objeto social. 

Ao desenvolver tais atividades, a BB Tecnologia e Serviços, além de cumprir os propósitos contidos 

no ato que autoriza sua criação, viabiliza e complementa o exercício das atividades previstas no 

objeto social do Banco do Brasil (BB), incluindo as funções de relevante interesse coletivo previstas 

no art. 2º do Estatuto do BB, ao qual compete, como instrumento de execução da política creditícia 
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e financeira do Governo Federal, exercer as funções que Ihe são atribuídas em lei, especialmente 

aquelas previstas no artigo 19 da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em especial em seu 

inciso XI, a): 

“Art. 19. Ao Banco do Brasil S. A. competirá precipuamente, sob a supervisão do Conselho 

Monetário Nacional e como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo 

Federal: 

[...] 

XI - difundir e orientar o crédito, inclusive às atividades comerciais suplementando a ação da rede 

bancária; 

a) no financiamento das atividades econômicas, atendendo às necessidades creditícias das 

diferentes regiões do País”. 

Adicionalmente, ao atuar junto a empresas atendidas pelo BB S.A., suas atividades complementam 

a promoção da circulação de bens, prevista no §1º do art. 2º do Estatuto BB. 

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

A BB Tecnologia e Serviços trabalha com o intuito de subsidiar eficiência operacional para o Banco 

do Brasil, de forma que este concentre-se no seu core business para assegurar o melhor 

desempenho do seu papel como agente financeiro do Tesouro Nacional e principal instrumento de 

execução da política de crédito do Governo Federal. 

Acessibilidade Bancária 

A BB Tecnologia e Serviços, por meio do trabalho de Assistência Técnica, leva, às diversas regiões 

do Brasil, acessibilidade bancária, com a instalação e a manutenção dos terminais de 

autoatendimento, um diferencial que beneficia especialmente os usuários do interior do país. O 

Banco do Brasil identifica a necessidade e aciona a BB Tecnologia e Serviços para a execução.   

Dentre as atividades que conferem acessibilidade bancária aos cidadãos, destacam-se: 

• Instalação, configuração, assistência técnica de microcomputadores, impressoras, scanners 

e suporte ao usuário Banco do Brasil; 

• Para as novas agências no atendimento telefônico digital (ATA), instalação e configuração 

de equipamentos de outsourcing de telefonia BB Tecnologia e Serviços (aparelhos e centrais 

telefônicas) com garantia da disponibilidade operacional (suporte e assistência técnica). 

• Para assegurar disponibilidade Operacional dos Terminais de Autoatendimento Banco do 

Brasil, o monitoramento e apoio logístico a mais de 30.000 Terminais de Autoatendimento BB 

localizados em todo o território nacional, 7 dias por semana e atendimentos preventivos e preditivos 

no intuito de manter os equipamentos em pleno funcionamento, evitando reincidências de defeitos. 

Compromisso Social 

Por meio de parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB), a BBTS firmou Acordo de Cooperação 

Técnica para abertura da Academia Cisco Fundação BB. A iniciativa de 2017 oferece cursos 

técnicos gratuitos e preparatórios profissionalizantes em uma única plataforma de aprendizagem 
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on-line. Ao longo de 2018 a BBTS, em conjunto com a Cisco, vinculou 15 instituições de ensino e 

ONGs e realizou instruções e suporte para a formação de turmas, o que beneficiou 946 jovens. 

Dentre os beneficiados com o projeto estão os refugiados no Brasil. A Cisco Networking Academy 

Brasil, em parceria com a FBB e com a BBTS, tenta mudar a realidade dessas pessoas em Brasília 

e cidades do entorno do Distrito Federal. A proposta é oferecer capacitação aos refugiados e 

imigrantes com cursos de língua portuguesa e cultura brasileira, leis trabalhistas, economia 

solidária, empreendedorismo e informática básica. 

Já mais especificamente às operações de teleatendimento, a BBTS atua no desenvolvimento e na 

capacitação de pessoas, realizando reciclagem dos atendentes e implantando campanhas 

motivacionais, com foco na melhoria contínua dos colaboradores, além do objetivo de impactar 

positivamente a satisfação do cliente. 

A BBTS também faz parte do programa de Voluntariado do Banco do Brasil. 

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável 

Seguindo a crença de que é possível construir um mundo mais eficiente e melhor, com honestidade, 

respeito e integridade, a estratégia da BB Tecnologia e Serviços preza pela gestão de convênios 

com entidades que desenvolvam projetos relacionados à cidadania, à aplicação de cláusulas 

contratuais que busquem o cumprimento da legislação ambiental e trabalhistas vigentes, a 

disseminação de temas relacionados ao uso sustentável de recursos, entre outras práticas. 

A BB Tecnologia e Serviços busca alinhamento com o Banco do Brasil no tema de responsabilidade 

socioambiental, bem como com as melhores práticas, a partir do estabelecimento de política 

específica, indicadores no planejamento estratégico corporativo, normativos, palestras e 

conscientização nos processos internos para a busca do desenvolvimento sustentável. 

Em setembro de 2018, a BB Tecnologia aderiu, ainda, ao Pacto Global, que é uma iniciativa que 

tem o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas 

de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, 

relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos em dez princípios. 

A BBTS também está envolvida em outras iniciativas que visam propagar boas práticas na 

condução dos negócios e nas demais relações sociais em que a Empresa está inserida, como: 

• o Pacto Empresarial pela Integridade e Contra a Corrupção, do Instituto Ethos; 

• a participação no Empresa Pró-Ética 2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União, cujos resultados fomentaram, em março/2018, a aprovação de um Plano de 

adequação e aperfeiçoamento do Programa de Integridade da BBTS, com base  na 

avaliação realizada pelo Ministério e pela CGU. 

Compromisso com a Inovação 

A inovação é um dos valores presentes na Estratégia Corporativa, induzindo à formação de cultura 

de inovação como garantia de nossa perenidade e como compromisso social.  Anualmente as 

inovações e respectivos relatórios são enviados ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC), fundamentadas na Lei nº 11.196/05, possibilitando dedutibilidade fiscal 

por projetos de inovação que fomentaram novos produtos e aperfeiçoamento de processos. 
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Em 2018 a BB Tecnologia e Serviços declarou as seguintes Atividade de PD&I: 

Núcleo de Inteligência Artificial 

Essa atividade de PD&I consiste no desenvolvimento de uma plataforma de computação cognitiva 

para alavancar o relacionamento com clientes e funcionários por meio de um mecanismo 

automatizado e amigável, com uso de recursos conversacionais similares ao utilizado por humanos. 

A computação cognitiva objetiva imitar os processos do pensamento humano em um modelo 

computadorizado, por meio de algoritmos de autoaprendizagem (isto é, que aprendem ao longo do 

tempo por meio de mineração de dados, reconhecimento de padrões e entendimento de linguagem 

natural). 

A capacidade oferecida pela solução resulta em ganhos na padronização, escalabilidade e 

velocidade no atendimento, além de um suporte a decisão de elevado nível aos funcionários do 

Banco do Brasil. Os principais resultados foram a redução do tempo e do custo para resolver 

problemas dos clientes. A medição dos resultados e a melhoria na qualidade é feita de acordo com 

os relatórios gerenciais fornecidos pela ferramenta, e com essas informações o curador poderá́ 

mensurar e melhorar a assertividade do corpo de conhecimento que é usado como base pelos 

serviços cognitivos. 

Para os clientes as principais vantagens são maior mobilidade, conveniência e usabilidade no 

acesso a serviços bancários adequados para que o fluxo seja realizado até o atendimento ser 

completado. 

Gerenciador de Aplicativos Mobile 

Essa atividade de PD&I consiste no desenvolvimento de uma plataforma que propicia alto grau de 

agilidade e padronização na construção de aplicativos móveis.   

Por meio dessa plataforma não há necessidade de especialistas em desenvolvimento para Android 

e iOS, pois ela provê uma série de recursos e componentes pré-fabricados, bem como uma 

linguagem de codificação simplificada, facilitando a construção e disponibilização de novos apps. 

Um exemplo de aplicativo desenvolvido por meio dessa plataforma é o "BB para Funcionários" e 

está disponível nas duas principais lojas de aplicativos: Google Play e Apple Store. 

 

3.3 RECURSO PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A origem dos recursos a serem empregados para execução de atividades alinhadas às Políticas 

públicas é custeada integralmente pela geração de caixa operacional da BB Tecnologia e Serviços. 

 

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A BB Tecnologia e Serviços, Empresa controlada pelo Banco do Brasil, está presente em todo o 

território nacional, prestando serviços especializados com tecnologia, nos segmentos de assistência 

técnica, digitalização, reprodução e impressão de documentos, help desk e telecobrança, suporte e 

apoio a processos de negócios financeiros e não financeiros, monitoramento, supervisão e 

execução de atividades inerentes a equipamentos e ambientes, desenvolvimento, sustentação e 

teste de software, suporte e operação em data center e gerenciamento de mensagens eletrônicas 

de telefonia celular. 
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Em 2018 a BB Tecnologia e Serviços seguiu com o compromisso de contribuir para a geração de 

eficiência para o Banco do Brasil e suas Entidades Ligadas, ampliando reconhecimento e confiança 

junto aos clientes, que se traduziram na renovação de importantes contratos. Além disso, atuou 

fortemente no sentido de otimizar sua estrutura organizacional e seus custos internos, permitindo 

estruturação de condições comerciais mais próximas ao praticado por empresas referenciais, do 

mesmo segmento, compatíveis com as margens definidas pela Empresa. Dentre as principais 

atividades desenvolvidas pela BB Tecnologia e Serviços no período, destacam-se: 

Gestão e Monitoramento de Segurança (PSIM) 

Plataforma inovadora para monitoramento de ambientes e gerenciamento da segurança física. Para 

criar esse recurso, buscamos tecnologia de ponta, profissionais qualificados e inteligência artificial. 

O PSIM (Physical Security Information Manager) integra o monitoramento de diversos canais 

eletrônicos, por exemplo: central de alarme, controle de acesso, fechadura inteligente, áudio 

bidirecional, CFTV, sensores de ATMs etc., e o acesso pode acontecer de qualquer lugar. Reduz 

os “alarmes falsos” e também permite correlacionar alertas e tratar incidentes com padrão e 

agilidade. 

Segurança Eletrônica (DOSA) 

Solução completa em alarmes desenvolvida pela própria BBTS e adaptável a qualquer tipo de 

ambiente, desde escritórios administrativos, agências bancárias até cofres e tesourarias. Nosso 

sistema de alarmes conta com dispositivos modernos e acompanha as atualizações tecnológicas 

do mercado. Customizável, o sistema pode ser integrado ao PSIM e atender a diversos segmentos. 

Agregado à solução de hardware, oferecemos serviço completo de disponibilidade operacional que 

contempla a instalação, manutenção (preventiva e corretiva) e suporte ao usuário. A assistência 

BBTS tem cobertura em todo o território nacional. 

PSIM e DOSA trabalham individualmente, mas a sua integração potencializa a eficácia da 

segurança. Impediram em cerca de 20% os assaltos e danos às dependências dos nossos clientes. 

Gestão de Telefonia 

Desenvolvemos e disponibilizamos um sistema de gestão de telefonia que verifica eventuais 

cobranças indevidas das empresas telefônicas. Dessa forma, reduzimos aproximadamente 30% 

dos gastos no setor telefônico de nossos clientes. Além de adequar a gravação das ligações às 

regras de compliance definidas pelo cliente com agilidade, disponibilizamos banco de dados, 

dashboard para monitorar a operação de atendimento, audioconferências estáveis com mais de mil 

usuários simultâneos e outros serviços. 

Mensageria 

Dentro da inovação em telefonia, desenvolvemos um serviço de mensageria eficaz. Nosso sistema 

tem a capacidade de enviar mais de meio bilhão de SMS por mês, com alto índice de entrega e 

prazos médios de 2 segundos. Adaptável a outras plataformas (WhatsApp e Facebook Messenger), 

só realiza a cobrança após a mensagem ser entregue e é escalável, ou seja, atende um grande 

número de pessoas sem perder performance. 

Biometria Positiva 

Tecnologia de ponta que reconhece indivíduos pelas suas características faciais e de voz, com 

validação de autenticidade em base de dados oficiais do Governo Federal ou personalizados. 
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Pensamos nela para validação e prova de vida de usuários, redução de fraudes e simplificação de 

processos. 

Cobrança Extrajudicial 

Oferecemos o serviço de recuperação de crédito por meio de vários canais interligados, o que 

facilita a interface com o usuário, mantendo a continuidade da negociação em qualquer canal. A 

solução permite gestão eficiente com dashboards customizáveis, atendimento on-line, canais 

integrados e estrutura de alta disponibilidade. Aliamos tecnologia e profissionais experientes para 

construir um serviço mais eficiente e sólido, proporcionando aumento do índice de recuperação de 

créditos com redução de custos. 

Processamento Cognitivo de Documentos 

Solução eficiente para os processos de classificação e segmentação de documentos com alta 

performance, por meio do uso da computação cognitiva. Criamos uma plataforma tecnológica 

integrada, com serviço especializado para preparação, higienização e digitalização de documentos.  

Fábrica de Software 

Unidade de negócios plenamente capacitada para a entrega de projetos de TI nas tecnologias de 

Mainframe (COBOL, NATURAL e JCL), Mobile (IOS e Android), Web/Java, análise avançada de 

dados (advanced analytics) e soluções cognitivas. Também atua com modelagem de dados, UX 

(User eXperience) e qualidade (testes funcionais e não funcionais), seja em projetos tradicionais ou 

equipes atuando com métodos ágeis. 

Assistência Técnica e Rede de Serviços 

Disponibilidade operacional e atualização tecnológica de terminais de autoatendimento (TAA) e 

demais equipamentos de automação bancária em todo o território nacional, incluindo pessoal, 

infraestrutura e recursos para manutenção corretiva, preventiva, gerencial e vandalismo, além de 

remanejamento entre pontos de atendimento, plantões técnicos, revitalização e programação de 

abastecimentos e controles. 

Monitoramento e apoio logístico a mais de 30.000 terminais de autoatendimento do Banco do Brasil, 

7 dias por semana, com atendimentos preventivos e preditivos no intuito de mantê-los em pleno 

funcionamento, evitando reincidências de defeitos. 

Outsourcing de alarmes, com disponibilidade operacional, incluindo modernização, manutenção e 

suporte operacional. Manutenção e instalação de equipamentos de TI para proteção de ambientes 

de valores bancários. 

Disponibilidade operacional dos sistemas de circuito fechado de TV (CFTV), energia ininterrupta 

(Nobreak), controle de acesso (PGDM – Porta Giratória Detectora de Metais, PSDM – Porta 

Semigiratória Detectora de Metais, Eclusa, PDM - Portal Detector de Metais, e Sistema de 

Intertravamento de Portas) e infraestrutura de comunicação (voz, dados e segurança – Sala on-line) 

das dependências do Banco do Brasil em todo o território nacional. 

Sustentação de infraestrutura de tecnologia da informação para ambientes de Datacenter, 

envolvendo passagem e certificação de cabos de fibra ótica e UTP, administração da logística de 

cabeamento inclusive remanejamentos, espelhamento, gerenciamento, monitoração e tratamento 

de dados de ambientes lógicos e físicos, inclusive com hospedagem, recepção, processamento, 

suporte e monitoração dos dados em centros de processamentos de dados. 
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Disponibilidade de equipamentos nos racks, desativação de canais em ambiente de produção, 

planejamento de conectividade para ativação e desativação de canais em ambiente de produção, 

tratamento de incidentes, auditorias de Tags, controle, monitoramento e documentação técnica, 

instalação e desinstalação de backbone. 

Instalação e configuração de equipamentos de outsourcing de telefonia (aparelhos e centrais 

telefônicas) com garantia da disponibilidade operacional (suporte e assistência técnica). 

Impressão distribuída (Outsourcing de impressão) com recursos diversos tipo reprografia, 

digitalização, disponibilização de equipamentos, sistema inteligente de controle, monitoramento e 

gerenciamento de impressões, manutenção de firmware e equipamentos com substituição de 

consumíveis, insumos, peças, componentes, kits de manutenção, fornecimento de materiais e 

suprimentos 

Logística e operação de serviços de suprimento de peças e sobressalentes, transporte, apoio 

logístico e gestão de atividades inerentes aos serviços de operação bancária. 

Informações adicionais sobre os principais produtos e serviços disponibilizados pela BB Tecnologia 

e Serviços podem ser encontradas no site https://www.bbts.com.br/portfolio.html. 

 

5. ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS E GERENCIAMENTO DE RISCOS  

A BB Tecnologia e Serviços possui estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos 

formalmente instituída, vinculada à Presidência, com papéis e responsabilidades definidas através 

de normativos e políticas internas elaborados seguindo orientações e alinhados com o seu 

controlador, o Banco do Brasil.  O modelo adotado na Companhia se baseia em três linhas de 

defesa: 

• A 1ª linha de defesa (controle das gerências) é de responsabilidade de todos os gestores 

dos negócios e processos. Eles são os proprietários dos riscos (risk owners), devendo gerenciá-los 

continuamente, garantindo assim a conformidade de seus processos em relação aos normativos 

internos e leis aplicáveis.  

• A 2ª linha de defesa (controle de riscos e supervisão de conformidade) é de responsabilidade 

das áreas com funções de apoio aos processos e negócios essencialmente ligadas à gestão de 

riscos e controles internos, e das áreas cujos processos auxiliam na mitigação de riscos incorridos 

pela 1° linha de defesa.  

• A 3ª linha de defesa (avaliação independente) é de responsabilidade da Auditoria Interna, 

caracterizada por sua independência plena e abordagem periódica orientada por planejamento 

submetido anualmente ao Conselho de Administração. Sua atuação é focada na avaliação das 

outras linhas e do sistema e controles internos, gerenciamento de riscos e governança, contribuindo 

para seu aprimoramento. 

 

https://www.bbts.com.br/portfolio.html
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Figura 1 - Modelo de 3 linhas de defesa no Organograma da BB Tecnologia e Serviços 

 

De forma complementar à estrutura de governança de riscos e controles internos, a BB Tecnologia 

e Serviços dispõe de Comitê Executivo de Controles Internos e Riscos (Coris), que se reúne 

mensalmente e apoia a Administração na tomada de decisões sobre gestão de riscos e continuidade 

de negócios. O modelo de governança envolve, ainda, os seguintes comitês executivos: Comitê 

Administrativo Operacional (Caope) e Comitê de Governança de TI e Gestão de Negócios (Cotin), 

dentre outros, que estarão descritos no capítulo 8. 

Os esforços voltados à integridade e  conformidade (compliance) têm sido constantemente 

reforçados, por meio da revisão anual da Política de Controles Internos e Conformidade e pela 

publicação do Programa de Integridade e do Programa de Compliance.  

A prevenção e o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo são 

temas abordados periodicamente visando a disseminação da cultura e fortalecimento das diretrizes 

e orientações de práticas de prevenção, monitoramento e combate, a serem observadas na 

condução dos negócios e atividades operacionais da BB Tecnologia e Serviços visando a 

integridade, transparência, conformidade nos processos da Empresa. As políticas de Anticorrupção 

e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo são revisadas anualmente e 

aprovadas no Conselho de Administração. 

Em relação aos controles adotados para assegurar a elaboração de demonstrações contábeis 

confiáveis a organização dispõe de auditoria externa independente que avalia as demonstrações e 

os controles internos trimestralmente, primando pela transparência, integridade e confiabilidade das 

informações, em consonância com a legislação vigente. 
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No que se refere à proteção dos interesses dos acionistas, o Conselho Fiscal tem papel de destaque 

no gerenciamento dos riscos, visto que cuida da verificação do atendimento das obrigações legais 

e estatutárias por parte da administração da sociedade, objetivando manter a saúde financeira da 

empresa e os lucros e dividendos futuros. 

6. FATORES DE RISCO 

A política de gestão de Riscos da BB Tecnologia e Serviços apresenta os princípios, diretrizes e 

objetivos que norteiam a Empresa na execução das suas atividades e na gestão dos tipos de riscos 

os quais está sujeita: risco operacional, risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado, risco 

socioambiental, risco de imagem, risco legal, risco estratégico, risco cibernético e risco de modelo. 

A Empresa aborda o gerenciamento dos seus riscos com base em metodologias aderentes ao seu 

porte e características de seus negócios, oferecendo respaldo para a efetividade dos controles 

internos e desenvolvimento dos negócios da Companhia.  

Todas as áreas da Empresa estão comprometidas com o ciclo de gerenciamento dos riscos (Figura 

2) e os riscos identificados são monitorados continuamente, com o objetivo de verificar se as 

medidas planejadas para o tratamento dos riscos estão sendo implementadas de acordo com a 

estratégia definida, se os controles existentes são eficazes, e se essas ações são suficientes para 

que a exposição a riscos seja mantida dentro do apetite a risco definido pela alta administração. 

Figura 2 – Ciclo de gerenciamento dos riscos 

7. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS  

O Relatório da Administração, contendo a análise do desempenho (disponível em 

https://www.bbts.com.br/a-empresa/documentos-publicos.html) apresenta a situação econômico-

financeira da BB Tecnologia e Serviços. 

A BBTS registrou lucro líquido de R$ 12,2 milhões em 2018, 63,1 % menor que o resultado de 2017 

(R$ 33,1 milhões). A queda de resultado ocorreu em função da não realização de faturamentos 

significativos previstos para o serviço de Cobrança Extrajudicial. Tal fato ocorreu devido às 

demandas administrativas e judiciais enfrentadas pela BBTS e o BB após a assinatura do contrato, 

impedindo, assim, a expansão do serviço. 

https://www.bbts.com.br/a-empresa/documentos-publicos.html
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O faturamento bruto da Empresa foi de R$ 1,051 bilhão, registrando um aumento de 3,1% em 

relação a 2017 (R$ 1,019 bilhão). Este resultado proporciona à companhia maior destaque em seu 

ramo de atuação, reiterando seu objetivo de expandir os serviços tanto em BPO (Business Process 

Outsourcing) quanto em ITO (Information Techonology Outsourcing). 

Os investimentos atingiram R$ 26,2 milhões, destacando-se os equipamentos necessários à 

ampliação do atendimento nos serviços de segurança eletrônica nas agências do Banco do Brasil, 

aquisição de aparelhos telefônicos para prestação de serviços de Outsourcing de Telefonia e 

aquisição de licenças para atender ao Data Center, a fim de permitir maior segurança e 

contingenciamento das operações. 

8. POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A estrutura administrativa da BB Tecnologia e Serviços é estabelecida no seu Estatuto Social e nos 

regimentos internos dos seus órgãos de governança. Ademais, a BB Tecnologia e Serviços também 

disponibiliza em seu site, o Código de Governança Corporativa, que apresenta uma visão 

panorâmica e de consulta simplificada sobre o uso dos princípios e melhores práticas em aplicação 

dentro da BB Tecnologia e Serviços, da estrutura colegiada da empresa e sobre o seu processo 

decisório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estrutura de Governança Corporativa da BB Tecnologia e Serviços 
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Todos os colegiados da empresa são integrados por brasileiros dotados de notórios conhecimentos, 

inclusive sobre as melhores práticas de Governança Corporativa, experiência, idoneidade moral, 

reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo. 

A Assembleia Geral é a instância decisória máxima da Empresa. Trata-se do órgão de participação 

direta pelo qual os acionistas tratam das grandes decisões da organização. A reunião da 

Assembleia é também momento relevante de exercício de transparência pela Administração da 

Empresa, e oportunidade para que os sócios possam contribuir com a organização. 

O Conselho de Administração é um órgão de decisão colegiada, responsável por fixar a orientação 

geral dos negócios da BB Tecnologia e Serviços. Desempenha atribuições estratégicas, não 

abrangendo funções operacionais ou executivas, sempre prezando pelo interesse da empresa. O 

Conselho de Administração monitora o desempenho da Diretoria Executiva e é também responsável 

por controlar se as decisões e ações empresariais (e seus resultados e impactos diretos e indiretos) 

estão alinhadas à estratégia da Companhia. 

O Comitê de Auditoria tem por finalidade assessorar o Conselho de Administração no que concerne 

ao exercício das suas funções de auditoria, supervisão e fiscalização. 

A Diretoria Executiva é o órgão responsável pela administração da BB Tecnologia e Serviços. 

Compete à Diretoria Executiva cumprir e fazer cumprir o Estatuto Social da empresa, as 

deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração. A Diretoria 

Executiva faz a gestão das atividades da Companhia e avalia os seus resultados, monitorando a 

sustentabilidade dos negócios, os riscos estratégicos e respectivas medidas de mitigação, 

elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão. 

O Conselho Fiscal é instituído pela Assembleia Geral como um órgão fiscalizador, independente da 

Diretoria e do Conselho de Administração, que busca, através dos princípios da transparência, 

equidade e prestação de contas, contribuir para o melhor desempenho da organização. 

A BB Tecnologia e Serviços com base no regime de compartilhamento de custos, aderiu ao Comitê 

de Elegibilidade único instituído no âmbito ao Banco do Brasil S.A., que atende às Entidades 

Ligadas. A função do Comitê de Elegibilidade é opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação 

de administradores e conselheiros fiscais, sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de 

vedações para as respectivas eleições e verificar a conformidade do processo de avaliação dos 

administradores e conselheiros fiscais. 

Os Comitês de Administração (Cadmis) de cada diretoria têm a finalidade de assessorar a Diretoria 

Executiva, no limite de suas alçadas, por meio de um processo deliberativo mais simples e ágil. 

O Comitê Administrativo-Operacional (Caope) é responsável por realizar acompanhamento da 

performance econômico-financeira da Empresa, decidindo, no limite de suas alçadas, sobre 

aquisições e investimentos 

O Comitê de Controles Internos e Gestão de Riscos (Coris) realiza o acompanhamento e a 

avaliação de riscos na Empresa. 

O Comitê de Governança de TI e Gestão de Negócios (Cotin) tem como finalidade o 

acompanhamento da evolução das atividades relativas ao desenvolvimento de negócios, realizando 

o contínuo acompanhamento de processos que envolvem relacionamento com clientes e 

priorizando a distribuição dos recursos de TI da BBTS, visando sempre melhorias que possibilitem 

sinergias, reduções de custos e elevação do nível de qualidade nos produtos e serviços oferecidos 

ao mercado. 
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O Comitê de Gestão do Programa BBTS+ (Cogep) tem como finalidade a gestão do Programa de 

Reconhecimento Empresa, intitulado BBTS+, aprovando as regras e os responsáveis para 

implementação das ações estabelecidas no referido programa. 

Além disso, integram a estrutura de governança da BB Tecnologia e Serviços os seguintes 

entes: 

Auditoria Interna – AUDIT 

A AUDIT é subordinada diretamente ao Conselho de Administração e contribui melhorando as 

operações da Empresa, realizando auditorias periódicas e independentes, nos processos internos, 

com avaliações sistemáticas e estruturadas que agregam valor e aferem a adequação do sistema 

de gerenciamento de riscos, controles e governança, gerando relatórios com recomendações à 

Administração. 

Auditoria Independente 

A empresa mantém grupo de Auditores Independentes, para os quais são submetidas à exame, em 

cada exercício, as demonstrações financeiras e contábeis. 

Controles Internos, Gestão de Riscos e Conformidade – Geric 

A BB Tecnologia e Serviços dispõe de uma área dedicada à gestão de riscos, controles internos e 

compliance, com independência de atuação e vinculadas ao Presidente da Companhia. A Gerência 

de Riscos, Controles Internos e Conformidade deverá se reportar diretamente ao Conselho de 

Administração em situações em que se suspeite do envolvimento de integrante da Diretoria 

Executiva em irregularidades ou quando um membro se furtar à obrigação de adotar medidas 

necessárias em relação à situação de irregularidade a ele relatada. 

A Geric é responsável pela avaliação da efetividade de Controles, Conformidade em relação à 

normas internas e leis, Gestão Corporativa de Riscos, Riscos Operacionais e Continuidade de 

Negócios, Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, Normativos, Ouvidoria e Acesso à 

Informação. 

Secretaria de Governança 

A BB Tecnologia e Serviços possui um setor dedicado às atividades de secretaria de governança. 

O Setor de Apoio à Governança presta apoio administrativo às reuniões da Assembleia Geral dos 

Acionistas, dos Conselhos Fiscal e de Administração, do Comitê de Auditoria, da Diretoria Executiva 

e seus respectivos Comitês de Assessoramento. 

A principal função do Setor de Apoio à Governança é apoiar os colegiados em todas as atividades 

necessárias à tomada de decisão, condicionado ao devido encaminhamento. 

Ouvidoria 

A Ouvidoria é um canal de comunicação da BB Tecnologia e Serviços com clientes, empregados e 

fornecedores, permitindo-lhes buscar a solução de problemas no seu relacionamento com a 

Companhia, mediante o registro de reclamações, denúncias, sugestões e elogios. 

A atuação da Ouvidoria é pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção, 

sendo dotada de condições adequadas para o seu efetivo funcionamento, para o qual será 

assegurado o acesso às informações necessárias à sua atuação. 
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9. PRÁTICA DE REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES 

A remuneração e demais benefícios dos integrantes dos órgãos de Administração observa as 

prescrições legais e, conforme previsto no Estatuto Social da BB Tecnologia e Serviços, em seu 

Art. 11, inciso V,  é fixada anualmente pela Assembleia Geral Ordinária – AGO, cuja ata está 

disponível no site em (https://www.bbts.com.br/a-empresa/documentos-publicos.html).  

As características de remuneração de cada órgão da BBTS atendem ao disposto na Lei nº 6.404/76 

e na Lei nº 9.292/96, sendo vedado o pagamento de participação, de qualquer espécie, nos lucros 

da empresa, e estão descritas a seguir: 

Diretoria Executiva - Remunerar os membros da Diretoria Executiva (DIREX) tendo em conta suas 

responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, suas competências e reputação profissional 

e o valor dos seus serviços no mercado, de forma a maximizar os resultados da Empresa de maneira 

sustentável ao longo do tempo.  

Conselho de Administração - Para os membros do Conselho de Administração (CONAD), o valor 

praticado corresponde a 10% (dez por cento) da média ponderada dos valores pagos aos membros 

da Diretoria Executiva (DIREX), sendo o objetivo remunerá-los pelos serviços prestados. 

Comitê de Auditoria - Para os membros do Comitê de Auditoria (COAUD), o valor praticado 

corresponde a 10% (dez por cento) da média ponderada dos valores pagos aos membros da 

Diretoria Executiva (DIREX), sendo o objetivo remunerá-los pelos serviços prestados. 

Conselho Fiscal - Para os membros do Conselho Fiscal (COFIS), o valor praticado corresponde a 

10% (dez por cento) da média ponderada dos valores pagos aos membros da Diretoria Executiva 

(DIREX), sendo o objetivo remunerá-los pelos serviços prestados. 

Os valores são definidos com base em pesquisa de mercado, equilíbrio interno, responsabilidade, 

desempenho da empresa e individual, entre outros fatores. A remuneração total engloba 

remuneração fixa, remuneração variável e benefícios. 

O Programa de Remuneração Variável da Diretoria Executiva visa reconhecer o esforço dos 

dirigentes na construção dos resultados alcançados, com base no desempenho apurado de 

indicadores vinculados à  

Segue abaixo tabela contendo o detalhamento da remuneração dos administradores segmentado 

por órgão da administração da BB Tecnologia e Serviços: 

  

https://www.bbts.com.br/a-empresa/documentos-publicos.html
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DESCRIÇÃO ITEM 
APROVADO 
(2018/2019) 

REALIZADO  
(2018/2019) 

Diretoria Executiva 

Honorários  2.183.015,64 2.113.445,71 

Gratificação Natalina  181.917,97 181.917,97 

FGTS 285.859,15 234.036,55 

INSS 1.044.386,40 746.290,19 

RVA 2015 (3a parcela - 10%) 114.808,74 110.807,72 

RVA 2015 (4a parcela - 10%) 0,00 0,00 

RVA 2016 (2a parcela - 20%) 206.629,01 198.087,86 

RVA 2016 (3a parcela - 10%) 0,00 0,00 

RVA 2017 (1a parcela - 60%) 654.904,69 383.251,44 

RVA 2017 (2a parcela - 40%) 0,00 0,00 

RVA 2018 (adto 1a parcela) 327.452,35 0,00 

RVA 2018 (1a parcela 60%) 0,00 0,00 

RVA 2019 (adto 1a parcela) 0,00 0,00 

Auxilio Moradia 86.400,00 0,00 

Seguro de vida em Grupo  27.170,00 9.687,35 

Assistência Médica 106.422,01 97.050,94 

Previdência Complementar 402.038,71 165.905,34 

Avaliação Anual de Saúde 11.946,64 11.946,64 

Quarentena 259.481,04 0,00 

Vantagem de Remoção 118.246,68 0,00 

Total da Diretoria Executiva 6.010.679,04 4.252.427,71 

Conselho Administração 

Honorários  413.863,38 339.959,55 

INSS 82.772,68 67.991,91 

Total do Conselho de Administração 496.636,06 407.951,46 

Total dos Administradores 6.507.315,09 4.660.379,17 

Conselho Fiscal 

Honorários  177.370,02 137.954,60 

INSS 35.474,00 27.590,92 

Total do Conselho Fiscal 212.844,02 165.545,52 

Comitê De Auditoria 

Honorários  177.370,02 128.100,70 

INSS 35.474,00 25.620,14 

Total do Comitê De Auditoria 212.844,02 153.720,84 

Total Geral 6.933.003,14 4.979.645,53 

 

Tabela 2 – Remuneração dos Administradores 
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10. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Conselho de Administração da BB Tecnologia e Serviços declara que aprovou, nesta data, a Carta Anual 

de Políticas Públicas e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o 

inciso I do art. 8 da Lei nº 13.303/16. 

 

Brasília, 28 de junho de 2019. 

 

 

 

Márvio Melo Freitas  
Presidente  

 

 Angelo José Mont’Alverne Duarte 
Conselheiro de Administração 

 

 

 

Gustavo de Souza Fosse  
Conselheiro de Administração 

 José Alípio dos Santos  
Conselheiro de Administração 

 

 

 

Patrícia Brito de Ávila 
Conselheira de Administração 

 Wagner Aparecido Mardegan 
Conselheiro de Administração 

 


