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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 2019. 
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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 em atendimento ao interesse coletivo, com a identificação dos 

recursos 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 

A BB Tecnologia e Serviços, conforme artigo 2º do seu Estatuto Social, tem por objeto:  

“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 
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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, digitalização, 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 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 
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(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 e financeira do Governo Federal, 

exercer as funções que Ihe são atribuídas em lei. 

O Plano Estratégico Corporativo aprovado em 2019 e que direciona a BB Tecnologia e Serviços 

para os anos de 2020 a 2024 - Evolução BBTS 2024 – declara, como um desafio para a empresa, 

o interesse em transformar a BBTS em uma empresa de maior responsabilidade socioambiental, 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade.  

Ainda para demonstrar essa busca por um desenvolvimento sustentável foi instituído o Propósito 

Transformador Massivo (PTM) de “Conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da 

sociedade”, por meio do qual a como a empresa declara como pretende impactar positivamente o 

ecossistema ao qual pertence - seja a sociedade, clientes, organizações ou pessoas com as quais 

interage. Muito mais do que apenas uma decisão de negócios, é o que a BB Tecnologia e Serviços 

pretende, de fato, realizar: tornar a tecnologia um instrumento para simplificar a vida das pessoas, 

desburocratizar processos e amplificar o valor gerado pelos serviços, sejam públicos ou privados. 

3.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ATENDIMENTO ÀS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

A BB Tecnologia e Serviços está inserida no ecossistema do Conglomerado Banco do Brasil como 

fornecedora de produtos e serviços de automação bancária e tecnológica, com o objetivo de gerar 

maior eficiência para o BB, prezando sempre em prover à sociedade acessibilidade bancária, com 

compromisso social, compromisso com o desenvolvimento sustentável e compromisso com a 

inovação. 

Acessibilidade Bancária 

A BBTS leva às diversas regiões do Brasil acessibilidade bancária, por meio da instalação e 

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.   

Para assegurar disponibilidade Operacional dos Terminais de Autoatendimento Banco do Brasil, a 

BBTS realiza o monitoramento e apoio logístico a mais de 30.000 Terminais de Autoatendimento 

BB localizados em todo o território nacional, 7 dias por semana, além dos atendimentos preventivos 

e preditivos no intuito de manter os equipamentos em pleno funcionamento, evitando reincidências 

de defeitos. 
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Compromisso Social 

Ao aderir ao Pacto Global, em dezembro de 2018, a Empresa assumiu o compromisso de contribuir 

para o alcance da Agenda 2030. Para atingir esse objetivo foi constituído na BB Tecnologia e 

Serviços, no ano de 2019, o Fórum de Sustentabilidade da BBTS que tem trabalhado para realizar, 

interna e externamente, ações voltadas para o cumprimento dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) com ações voltadas para o benefício da sociedade. 

A BB Tecnologia e Serviços incentiva a participação de seus empregados em campanhas 

constantes no Portal do Voluntariado Banco do Brasil, estimulando todos a colaborar com ações 

voluntárias. 

Com os objetivos de identificar, certificar, premiar e difundir tecnologias sociais já aplicadas, 

implementadas em âmbito local, regional ou nacional, que sejam efetivas na solução de questões 

relativas à alimentação, educação, energia, geração de renda, habitação, meio ambiente, recursos 

hídricos e saúde, a BB Tecnologia e Serviços participou do Prêmio FBB de Tecnologia Social, que 

é o principal instrumento de identificação e certificação de tecnologias sociais que compõem o 

Banco de Tecnologias Sociais (BTS) da Fundação Banco do Brasil. A Empresa patrocinou dois 

prêmios no concurso nos valores de R$ 100.000,00 e R$ 10.000,00.  

Dando continuidade ao seu compromisso com a sociedade, a BB Tecnologia e Serviços por meio 

de doação ao Fundo do Idoso patrocinou o projeto “Um Novo Futuro para a Pessoa Idosa de 

Silvânia”, da Fundação Banco de Olhos de Goiás (FUBOG), que tem por objetivo realizar 

atendimentos oftalmológicos, cirurgias de catarata e pterígio, para 240 pessoas carentes, com idade 

acima de 60 anos, prevenindo a cegueira e a deficiência visual, além de fornecer óculos no pós-

operatório para idosos do município de Silvânia/GO.  

Com o intuito de ampliar ainda mais as suas ações sociais e ambientais, a Empresa criou a Equipe 

de Comunicação e Autodesenvolvimento (ECOA) que é formada por colaboradores voluntários 

presentes em todas as suas Unidades, tendo por objetivo, entre outros, expandir geograficamente 

a realização de práticas de Responsabilidade Socioambiental desenvolvidas pela Empresa, 

atingindo de forma mais ampla a sociedade na qual estamos inseridos. 

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável 

A BB Tecnologia e Serviços está alinhada com o Banco do Brasil, seu controlador, no compromisso 

com o desenvolvimento sustentável, bem como com as melhores práticas, a partir do 

estabelecimento de Política de Responsabilidade Socioambiental (RSA), indicadores no 
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Planejamento Estratégico Corporativo, normativos e conscientização nos processos internos para 

a busca do desenvolvimento sustentável. 

A BB Tecnologia e Serviços preza pela gestão de parcerias 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. 

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 com o compromisso social. Em 2019 a BB 

Tecnologia e Serviços atuou nas seguintes frentes para o atingimento desse compromisso: 

• Mudança de Mindset e cultura para promoção da transformação digital e estabelecimento 

de parceria com a Câmara de Comércio Americana (Amcham) para divulgação da BBTS e 

participação em treinamentos; 

• Capacitação de mais de 1800 colaboradores em metodologias ágeis; 

• Pesquisas Básicas e Aplicadas com o objetivo de melhoria na experiência do cliente e 

evolução nos produtos da empresa; 

• Avaliação de parcerias para P&D UnB/Finatec para evolução de produtos desenvolvidos 

internamente;  

• Publicidade de Resultados, a exemplo do case do produto PSIM, que foi levado a público 

com a inscrição da BBTS no prêmio “As 100+ empresas inovadoras no uso de TI 2019", realizado 

anualmente pela IT Mídia, onde a BBTS alcançou a 53ª posição no país; 

• Criação de Ambiente Colaborativo para discussão de melhorias, experimentação e 

desenvolvimento de protótipos, geração de ideias e solução de problemas complexos. 

 

3.3 RECURSO PARA CUSTEIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

A execução das atividades alinhadas às Políticas Públicas é custeada integralmente pela geração 

de caixa operacional da BB Tecnologia e Serviços.  
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4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

A BB Tecnologia e Serviços está presente em todo o território nacional, prestando serviços 

especializados com tecnologia. 

Em 2019 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, reduzindo as 

perdas operacionais e permitindo a estruturação de condições comerciais mais próximas ao 

praticado por empresas referenciais, do mesmo segmento, compatíveis com as margens definidas 

pela Empresa.  

Com a ampliação de possibilidades identificadas no mercado brasileiro, a BB Tecnologia e Serviços 

têm se preparado para atender novos clientes e atuar em novos segmentos, ofertando produtos 

digitais, com capacidade de exponencialização e definindo estratégias mais assertivas em relação 

à ampliação da carteira de clientes e ao público-alvo. Tal dinâmica favorece a atuação dos gestores 

de negócios e produtos, além de tornar a marca da Empresa mais presente no mercado nacional. 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela BB Tecnologia e Serviços no período, destacam-

se: 

Gestão e Monitoramento de Segurança (PSIM – Physical Security Information Management) 

Plataforma para monitoramento de ambientes e gerenciamento da segurança física. Trata-se de 

solução desenvolvida com tecnologia de ponta, abrangendo monitoramento de diversos canais 

eletrônicos: CFTV (circuito fechado de TV), central de alarme, controle de acesso, fechadura 

inteligente, áudio bidirecional, sensores de ATM e gerado de neblina. Possui um motor de regras 

que permite um tratamento avançado de eventos, permitindo eficiência, agilidade e redução de 

“alarmes falsos”. 

Segurança Eletrônica – Disponibilidade Operacional de Sistemas de Alarmes (DOSA) 

Desenvolvido com alto padrão de tecnologia, possui arquitetura modular e permite escalabilidade 

para atender diversos segmentos do mercado. 

Agregando o sistema de alarme ao serviço de disponibilidade operacional, a BBTS oferece uma 

solução completa que contempla instalação, manutenção especializada (corretiva e preventiva) e 

suporte técnico aos usuários, com abrangência em todo território nacional. 
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Quando integrado ao sistema de monitoramento BBTS (PSIM), obtém-se um produto robusto de 

segurança, com o mapeamento e a classificação de incidentes em tempo real, agregando ainda 

mais eficiência para a solução. 

 

Outsourcing de telefonia 

Produto com três módulos para atender as necessidades de comunicação de voz dos nossos 

clientes: PVV (plataforma de voz), billing e áudio conferência. 

A solução PVV abrange PABX e ramais telefônicos físicos e remotos (virtuais), software de gestão 

de telefonia (SGT) e mecanismo de gravação. 

O billing é uma solução para validar cobrança de faturas de telefonia e identificar eventuais 

cobranças indevidas das empresas telefônicas. Por meio dessa solução é possível reduzir os gastos 

no setor telefônico de nossos clientes.  

A solução de áudio conferência para permitir realização de conferências remotas, com alta 

capacidade de conexões simultâneas. 

Mensageria 

Solução para envio de mensagens de alta performance, composto dos módulos de SMS e e-mail. 

A solução de SMS é um broker integrado com todas as operadoras de telefonia móvel do país, com 

a capacidade de envio de mais de meio bilhão de SMS por mês, com índice de entrega num prazo 

médio de 2 segundos. 

O módulo de e-mail permite o envio de milhares de mensagens por dia, com alta confiabilidade, e 

com recursos especiais para permitir uma melhor eficiência na entrega (por exemplo, formatação 

que mitiga o risco de cair em caixa de SPAM). Também possui controle de leitura de e-mails e 

descadastramento da lista pelo usuário. 

Biometria Positiva 

Pesquisa e Desenvolvimento de solução que traz tecnologia de ponta para reconhecimento de 

indivíduos pelas suas características faciais e de voz, com validação de autenticidade em base de 

dados oficiais do Governo Federal ou personalizados. Permite realizar a prova de vida de usuários 

e traz como benefícios importantes a redução de fraudes e simplificação de processos. 
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Licenciamento & Revenda 

Serviço que provê, por meio de parcerias, revenda de soluções tecnológicas, atendendo a 

necessidades dos clientes de acesso a tecnologias modernas, confiáveis e de alta performance. 

Atualmente há parceria estabelecida com grandes fornecedores de TI: Oracle, Cisco, Red Hat e 

Microsoft. 

Nota técnica (módulo do Aprovve Service) 

Solução de apoio a governança e tomada de decisão, comercializadas sob a denominação 

comercial Aprovve Service. 

O módulo Nota Técnica automatiza o processo de tomada de decisão, abrangendo desde a etapa 

de proposição, coleta de pareceres técnico-jurídicos e formalização da decisão pelas alçadas 

competentes, de acordo com o fluxo de governança definido pela organização, trazendo controle e 

agilidade, segurança e rastreabilidade ao processo decisório. 

Open Banking 

Pesquisa e Desenvolvimento de solução para prover de Prova de Conceito para o mercado de Open 

Banking com uma proposta de valor baseada na redução do atrito existente na interconexão entre 

instituições financeiras e fintechs e que, com isso, explora oportunidades que estão surgindo com 

a abertura do mercado bancário. 

Processamento Cognitivo de Documentos 

Pesquisa e Desenvolvimento de solução que traz como proposta de valor a automação do processo 

de digitalização de documentos, englobando as etapas de identificação, classificação, segmentação 

e extração de dados por meio do uso da computação cognitiva. 

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. 

Cobrança Extrajudicial 

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 
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gestão eficiente com dashboards customizáveis, atendimento on-line, canais integrados e estrutura 

de alta disponibilidade. Tecnologia e profissionais experientes são aliados para construir um serviço 

mais eficiente e sólido, proporcionando aumento do índice de recuperação de créditos com redução 

de custos. 

Microfilmagem 

Serviço de proteção das imagens fotográficas de um documento, em tamanho altamente reduzido. 

O principal objetivo da microfilmagem é servir os sistemas de informação por meio dos seguintes 

requisitos: conservação, recuperação, controle e economia, sendo a função do microfilme 

reproduzir e gerar informações. 

Montagem de Kit Pré-Ajuizamento 

Serviço de triagem e verificação de documentos, elaboração de extratos e distribuição com vistas à 

montagem de dossiê físico e/ou digital contendo os documentos e informações necessários à 

efetivação de medida judicial por escritórios de advocacia. 

Tratamento de Documentos Digitalizados 

Serviço de Tratamento de Documentos que consiste na identificação de documentos e 

complementação de dados por meio de imagem digitalizada. 

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, descarte ecológico 

de equipamentos e programação de abastecimentos e controles. 

Monitoramento e apoio logístico a mais de 35.000 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 
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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. 

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). 

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

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

 

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 internos 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 (Figura 1), que atuam de forma integrada: 

• 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).  

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

 

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 a gestão de riscos e a 

continuidade de negócios. O modelo de governança envolve ainda outros comitês executivos que 

estão 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, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo são 

temas permanentes abordados com o objetivo de estabelecer diretrizes e orientações para o 

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

condução dos negócios e atividades operacionais da BB Tecnologia e Serviços, garantindo 

integridade, transparência e conformidade nos processos da Empresa. A política de Prevenção e 

Combate à Corrupção, à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo é revisada 

anualmente e aprovada 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 

3ª Linha de Defesa 

1ª Linha de Defesa 

2ª Linha de Defesa 
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os controles internos trimestralmente, primando pela transparência, integridade e confiabilidade das 

informações, em consonância com a legislação vigente. 

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, revisada anualmente, apresenta os 

princípios e diretrizes 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 reputação, risco legal, risco de estratégia, risco cibernético 

e risco de conformidade (Compliance). 

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). Os riscos identificados são monitorados continuamente, com o objetivo de verificar se os 

controles existentes são eficazes, se as ações planejadas para o tratamento dos riscos estão sendo 

implementadas de acordo com a estratégia definida, e se são suficientes para que a exposição seja 

mantida dentro do apetite a risco definido pela Alta Administração. 

Figura 2 – Ciclo de gerenciamento dos riscos 
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7. DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS  

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

https://www.bbts.com.br/files/Relatorio_Administracao_2019.pdf) apresenta a situação econômico-

financeira da BB Tecnologia e Serviços. 

A BBTS registrou lucro líquido de R$ 53,8 milhões em 2019, 340% maior que o resultado de 2018 

(R$ 12,2 milhões). O aumento de resultado ocorreu pela melhoria significativa do negócio Cobrança 

Extrajudicial e ampliação das operações de Outsourcing de Telefonia e Gestão de Segurança 

bancária. Contribuíram também para a elevação do lucro líquido a redução de gastos com 

contencioso trabalhista (resultado das inciativas de acordos judiciais e revisão de metotologias e 

processos) e a conclusão da estruturação do novo ERP (Sistema de Gestão Integrado). 

O faturamento bruto da Empresa foi de R$ 1,065 bilhão, registrando um aumento de 1,3% em 

relação a 2018 (R$ 1,051 bilhão). Este resultado proporciona à companhia maior destaque em seu 

ramo de atuação, reiterando seu objetivo de expandir seus serviços. 

Os investimentos atingiram R$ 27,9 milhões, destacando-se os equipamentos necessários à 

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

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

(Plataforma de Voz e Vídeo). 

 

Principais indicadores econômicos e financeiros 

 

  2019 2018 Variação % 

EBITDA  94.955 36.022 163,6% 

Margem EBITDA  10,1% 3,9% 160,0% 

Rentabilidade do Capital Próprio  19,7% 4,6% 325,3% 

Retorno sobre Investimento (ROI) 27,9% 13,7% 104,4% 

 

https://www.bbts.com.br/files/Relatorio_Administracao_2019.pdf
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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 

 

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. 

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

geral dos negócios da BB Tecnologia e Serviços e desempenha atribuições estratégicas, sempre 

prezando pelo interesse da empresa. O Conselho de Administração monitora o desempenho da 
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Diretoria Executiva e é também responsável por controlar se as decisões e ações empresariais 

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 as 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, 

priorizando a distribuição dos recursos de TI da BBTS e 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+. 

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. 

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 Compliance 

A BB Tecnologia e Serviços dispõe de uma Gerência Executiva dedicada à gestão de riscos, 

controles internos e compliance, com independência de atuação e vinculadas ao Presidente da 

Companhia, que 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 área 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, Ouvidoria e Acesso à Informação. 

Apoio à Governança Corporativa 

A BB Tecnologia e Serviços possui um setor dedicado às atividades de apoio à governança 

corporativa. Resumidamente, a gerência apoia os colegiados em todas as atividades necessárias à 

tomada de decisão, condicionada ao devido encaminhamento. 

As boas práticas de governança corporativa são observadas na empresa, com o intuito de converter 

princípios básicos em recomendações objetivas, alinhando interesses e contribuindo para a 

qualidade da gestão da organização. 

Ouvidoria 
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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. É 

dotada de condições adequadas para o seu efetivo funcionamento e tem assegurado o acesso às 

informações necessárias à sua atuação. 

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 da empresa.  

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. 

A Diretoria Executiva é remunerada considerando suas responsabilidades, o tempo dedicado às 

suas funções, suas competências, 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.  

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

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

remuneração variável e benefícios, sendo que o Programa de Remuneração Variável visa 

reconhecer o esforço dos dirigentes na construção dos resultados alcançados, com base no 

desempenho apurado de acordo com indicadores vinculados à Estratégia Corporativa. 

Para os membros do Conselho de Administração, do Comitê de Auditoria e do Conselho Fiscal, o 

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

membros da Diretoria Executiva. 

Maiores informações sobre a remuneração dos administradores da BBTS também podem ser 

encontrada nas Demonstrações Contábeis, Nota Explicativa 16 – Provisões de Pessoal, subitem 

Remuneração de Empregados e Dirigentes, que está disponível em 

https://www.bbts.com.br/index.php/homepage/documentos-publicos. 

 

https://www.bbts.com.br/index.php/homepage/documentos-publicos
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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 2019, em conformidade com o 

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

 

Brasília, 27 de novembro de 2020. 

 

 

 

Daniel Alves Maria 
Presidente  
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