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“Conectar pessoas e tecnologia para o desenvolvimento da sociedade”  

 Propósito Transformador Massivo  

 BB Tecnologia e Serviços 
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Relatório Anual de Ações de Responsabilidade Socioambiental - 2015 

Ação Objetivo Status 

Conscientização 

Socioambiental 

Campanhas e publicações na Intranet Corporativa, 

envolvendo os temas cidadania no ambiente de trabalho, 

consumo consciente, consumo racional de água, eficiência 

operacional no uso de energia e racionalização no uso do 

papel; Campanhas como: Outubro Rosa, Novembro Azul e 

outros. 

Em 2015 foram produzidas 39 publicações na Intranet 

Corporativa, envolvendo os temas cidadania no ambiente de 

trabalho, consumo consciente, consumo racional de água, 

eficiência operacional no uso de energia e racionalização no uso 

do papel. 

Renovação do Patrocínio 

Esportivo - Ideal Brasil 

O Instituto, que atua na Zona Oeste do Rio de Janeiro, 

oferece apoio às práticas esportivas, no segmento do 

atletismo, a crianças a partir de 10 (dez) anos de 

comunidades de baixa renda, priorizando a formação de 

cidadãos. 

O projeto, que atende a 104 jovens, visa à descoberta e 

desenvolvimento de talentos detectados nas oficinas de 

atletismo e treinamento específico para aqueles que se 

destacam nas competições oficiais. 

Em 2015, o desempenho dos atletas foi reconhecido pela 

Federação Carioca de Atletismo como o 2º lugar em Eficiência 

Atlética pelo conjunto de Resultados alcançados nas competições. 

Em setembro de 2015 os atletas do Instituto Ideal Brasil 

representaram o Estado do Rio de Janeiro na Fase Nacional dos 

Jogos Escolares da Juventude 2015, conquistando dois pódios de 

1ª e 2ª colocação na prova de revezamento 4x75. 

Nas diversas competições realizadas em 2015, e em diferentes 

categorias do atletismo, os atletas do Instituto Ideal Brasil 

ocuparam pódio. 

Os Desafios para Inclusão 

Digital 

BBTS participa do Diálogo Público “Os Desafios para Inclusão 

Digital” e por intermédio da Secretaria Executiva, Apoio à 

Governança e Comunicação (PRESI / SEC), participou do 

evento promovido pelo Tribunal de Contas da União, 

denominado Diálogo Público, cujo tema foi “Os Desafios para 

Inclusão Digital”, ocorrido em 08/10/2015, em Brasília. 

A BBTS utilizará as informações nos processos de 

Responsabilidade Socioambiental.  Adicionalmente, várias das 

questões apresentadas de uma forma estratégica já são 

analisadas no âmbito do Processo de Planejamento Estratégico da 

Companhia. 
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Diagnóstico  

do Modelo SESI de  

Sustentabilidade no 

Trabalho 

A BBTS buscou parceria com o SESI e aplicou, pela primeira 

vez, o diagnóstico no Modelo SESI de Sustentabilidade no 

Trabalho, uma ferramenta de autoavaliação reconhecida 

pelo mercado, sem custos para a Empresa, que propõe uma 

reflexão sobre os processos de gestão relacionados a 

sustentabilidade e a qualidade de vida no trabalho. 

A realização deste diagnóstico está alinhada à Estratégia 

Corporativa 2015-2017, e propicia a verificação do equilíbrio 

entre a prática e a performance, o que possibilitará o melhor 

alinhamento entre as ações de RSA e as diretrizes 

estabelecidas pela Empresa. 

Para a realização do Diagnóstico foram selecionados uma amostra 

de nossos colaboradores, com aproximadamente duas mil 

pessoas. A participação na pesquisa foi voluntária e confidencial.  

 

Acordo de Cooperação                   

com a Fundação Banco do 

Brasil - FBB 

O acordo com a FBB tem por objetivo a realização de ações 

conjuntas para apoio à inclusão e transformação social por 

meio dos vetores resíduos sólidos e educação, do 

voluntariado e do Banco de Tecnologia Sociais. 

 

Promoção do Vetor Resíduos Sólidos: doação de equipamentos, 

dispositivos (hardware) para Estações de Metarreciclagem, 

Estações Digitais e Telecentros. 

Promoção do Voluntariado: inclusão da BBTS em benefícios 

disponíveis para funcionários voluntários do Banco do Brasil a 

partir da inclusão de entidades ligadas ao Banco do Brasil (ELBB) 

no Portal Voluntariado Banco do Brasil. 

Promoção do Vetor Educação: capacitação presencial, inclusão 

digital, manutenção de equipamentos através de mão-de-obra 

voluntária da BBTS, canal UniBBTS e articulação de iniciativas 

relacionadas ao Programa Integração AABB Comunidade. 

Promoção da integração entre as iniciativas constantes do Banco 

de Tecnologias Sociais da FBB e as ações aderentes de RSA da 

BBTS. 
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Programa de doação de 

computadores, no âmbito 

do acordo com a FBB 

Em dezembro de 2015 foi concluído e assinado o Acordo de 

Cooperação da BBTS com a Fundação Banco do Brasil - FBB. 

Entre as ações conjuntas, a Promoção do Vetor Resíduos 

Sólidos está em processo de implementação para a doação 

de 622 equipamentos entre microcomputadores, notebooks, 

UCP e Palms das unidades BBTS do Brasil inteiro. 

A Nota Técnica 2015/651 PRESI, aprovada pela DIREX em 

28/12/205, autorizou a doação para as seguintes entidades: 

Instituto Nova Ágora de Cidadania – INAC (www.inac.org.br) 

Programando o Futuro (www.programandoofuturo.org.br) 

Ambas parceiras da FBB, que trabalham com inclusão digital e 

metarreciclagem.  

Doações para Projetos da 

Fundação da Infância e da 

Adolescência - FIA 

Alinhada à estratégia de Responsabilidade Socioambiental do 

Banco do Brasil para as Empresa Ligadas, a BBTS, em 

dezembro de 2015, realizou investimentos sociais em dois 

projetos apoiados pelo Fundo da Infância e da Adolescência- 

FIA. 

Ao assumir a responsabilidade de contribuir como agente 

transformador e promotor da cidadania, a empresa escolheu 

os projetos, tendo como critério o IDH- Índice de 

Desenvolvimento Humano da região. 

Associação PRECAVI – Preparação da Criança e do Adolescente 

para Vida, localizada no Município Fortaleza dos Nogueiras (MA) 

Investimento Social e Casa da Criação do Igaraçu do Tietê, 

localizada no Município Igaraçu do Tietê (SP) 

Investimento Social. 

 

 

 


